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PRAŠO 50,000 LĖKTUVU JUNO. VALSTIJOMS
KARO ĮMONES TURĖTU DIRBTI 24 VALAN
DAS PAROJE - SAKO PREZ. ROOSEVELT

-■ ' J 1 " - I ■■

Reikia modernizuoti armiją ir laivyną
WASHINGTON, D. C., geg 

16. 
virtadienį padarė 
bendram atstovi) rūmų ir se
nato posėdžiui. Pranešimas rei
kalavo nepaprastų fondų kra
što apsaugos reikalams suma 
$1,182,000,000. [Pirmiau 
buvo pareikalauta šitam 
lui $2,000,000,000. Taigi 
reikalaujama suma siekia 
182,000,000.]

Prezidentas pareiškė, kad pa
geidaujama Jungt. Valstijoms 
turėti 50,000 karo lėktuvų. Jis 
taipgi pareiškė, kad krašto ap
saugos pramonės turėtų dirbti 
24 valandas paroje.

Prez. Rooseveltas įspėjo, 
kad šiandien modernaus karo 
atakos nebėra dienų ar savai- 
Č.ų klausimas, bet yra valan
dų ir minučių. Pavyzdžiui, kai 
laivai plauke burėmis, jie da
rė per valandą apie 5 mylias. 
Garu varomi laivai daro 15 - 
20 mylių per valandą, bet lėk
tuvai padaro po 200 - 300'my-

Suima, vokiečius ir 
austrus Anglijoje

Prez. Rooseveltas ket- 
pranešimą

jau 
tiks- 
visa

lių valandoj. Ir šiandien Jungt. 
Valstijos yra pasiekiamos į ke
letą valandų.

Pranešimas nepaaiškino, kaip 
prašomos pinigų sumos bus pa
dalintos, kokiems reikalams 
kiek bus išleista. Jis paaiški
no, kad armijai numatyta pa
skirti $546,000,000 prašomų su
mų, laivynui ir marinams $250,- 
000,000, gi prezidento nuožiūra 
bus išleista $100,000,000. Visa 
tąi sudaro $896,000,000.

Kai dėl balanso $286,000,000, 
tai prezidentas prašė įgalioti 
valdžią daryti šitokia suma 
kontraktus, reikalui prisėjus.

Prezidento programa numato 
reikalą Jungt. Valstijoms tu
rėti: 1 — didelę pilnai paruo
štą armijų; 2’ — modernizuo
ti armijos -ir laivyno pabūk
lus; 3 — išvystyti įmones, ku
rios sugebėtų 
greičiau, negu 
ro reikmenas; 
ro įmonėse po
roję dabar ir ateity.

pagaminti daug 
dabar, visas 
4 — darbą 
24 valandas

ka
le a- 
pa-

Šveicarijos.ir Vokie 
tijos armijos prisi 

ruošusios karui
LONDONAS, Anglija, geg. 

16. — Iki šiol vokiečiai ir au
strai Italijoje galėjo laisvai gy
venti. Vėlesnieji įvykiai Nor
vegijoje, Holandijoje ir Belgi
joje parodė, kaip pavojinga tu
rėti vokiečius, kuomet Hitleris 
užpuola tą ar kitą šalį. Taigi 
Anglija, laukdama Hitlerio lėk
tuvų atakų, ketvirtadienį su
ėmė tūkstančius vokiečių ir au
strų, gyvenančių Londone ir 
kituose šalies centruose, ir ap- 
klausinėja juos.

LONDONAS, Anglija, geg. 
16. — Gaunami pranešimai 
apie skubų Šveicarijos ruoši
mąsi karo žygiams. Kitoj sie
nos pusėje, Vokietijoje, prie 
Badeno sukoncentruota tarp 15 
ir 25 Vokietijos kariuomenės 
divizijų — nuo 225,000 iki 375,- 
000 kareivių. Iš čia 
Šveicarijos siena.

Civiliai Šveicarijos 
jai evakuoja Berne, 
Zurich miestus.

visai arti

gyvento-
Basle ir

Vokietijos laimėji
mai Holandijoj

Narviko paėmimas 
visai arti

LONDONAS, Anglija, geg. 
16. Holandijoj vokiečiai už
ėmė tarp 35 ir 40 laivams sta
tyti įmonių. Kai kuriose jų na
ciai užtiko statomus karo lai
vus. Vokietijai teksią apie 
$100,000,000 auksu ir sidabru, 
100,000 tonų aliejaus ir apie 
3,000 tonų cino, neskaitant ki
tokių gerybių.

LONDONAS, Anglija, 
16. — Gaunami čia pranešimai 
sako, kad sąjungininkai arti
nasi prie vokiečių garnizono 
pozicijų Narviko apylinkės aug- 
štumose. Pašalin'mas vokiečių 
iš Narviko apylinkes esąs vi
sai artimas.

geg.

Leopoldas prašo 
Liege belgus 

laikytis
LONDONAS, Anglija, 

16. — Belgijos karalius 
poldas ketvirtadienį per radiją 
tasišaukė į Liege fortų garni
zonus prašymu laikytis prieš 
vokiečius kiek galima ilgiau.

geg.

Jugoslavijos vyriau
sybė svarsto mobili

zacijos klausimą
BELGRADE, Jugoslavija, ge

gužės 16. — Ketvirtadienį įvy
ko Jugoslavijos ministerių ka
bineto posėdis. Diskusavo pla
nus generalines mobilzacijos. 
Planus paruošė karo ministe
rija.

.....................- ■ —. ■ . ...

Sutinka dėl Holandi 
jos rytą Indijos

Chicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja :

Giedra; truputį šilčiau; sau
lė teka 5:28 v. r., leidžiasi

TOKIO, Japonija, geg. 16. — 
Francuzijos ambasadorius Ja
ponijai, Charles Arsene Henry, 
pąinformavo Japonijos užsienių 
reikalų ministerį Aritą, kad 
ir Francuzijos nuomonė esan
ti tokia pat, kaip Japonijos: 
būtent, Holandijos Rytų Indi
jos padėtis turinti pasilikti kO; 
kia jis dabar yra.

• ' ■?*7 : ' NAn.TthJNU-ACMK ToMnh.oto
Sodan, kur dabar tarp sąjungininkų ir naVių eina baisiausias mušis. Apskai

čiuojama, kad tame mūšyje gal dalyvauja apie 1,000,000 kareivių,.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Ketvirtad eni vokiečiai atrodė sulaikyti Belgijoje — 

bent laikinai. Trečiadienio vakare naciai buvo užėmę Louvain 
priemiestį, bet ketvirtadienį britai išmušė vokiečius iš to 
punkto.

— Francuzijoje kai 
nės dalys įsiveržė giliau, 
cialiai.

kurios motorizuotos nacių kariuome- 
negu Paryžiaus valdžia pripažįsta ofi-

— Padėlį franeuzai ima rimtai. Paskelbta karo zona Pa
ryžiaus apskričiui. Tai reiškia, kad apskritį kontroliuos karo 
vyriausybė.

— Premjeras Reynaud parlamente pareiškė, kad gal teks 
kai kuriuos augštus karo komanduotojus pakeisti.

— Šveicarijos lėktuvai ketvirtadienį pašovė nacių lėktuvą, 
virš jų teritorijos." Vokietijos - Šveicarijos sienakuris skrido 

uždaryta.

MŪŠIAI EINA DIDŽIAUSIU ĮTŪŽIMU
Francuzija, geg.

Areštuoja vokiečius 
Kanados - Jungt.
Valstiją pasieny

> i". >

MONTREAL, 'Kanada, geg. 
16. — Kanados valdžia paskel
bė, kad areštuota nemažai Vo
kietijos piliečių, kurie nelega
liu budu mėgino pereiti sieną 
iš Jungt. Valstijų į Kanadą ar
ba iš Kanados į Jungt. Valsti
jas. Prisibijoma, kad tarp ši
tokių asmenų yra Hitlerio agem 
tų, kurie planuoja sabotažo 
veiksmus taip Kanadoje, kaip 
ir Jungt. Valstijose.

Graikijos kariuome
nė koncentruojama
Albanijos pasieny
ATĖNAI, Graikija, geg. 16. 

— Graikijos kariuomenė kon
centruojama Albanijos pasieny. 
Kaip žinoma, italai yra okupa
vę Albaniją. Ir didžiausias ita
lų pavojus, jeigu Mussolinis 
šoks į karą, Graikijai grūmo
ja iš Albanijos pusės.

Pranešama, Britanija reika
laujanti, kad Graikija duotų 
jos karo laivams bazę savo 
vandenyse.

Sąjungininkų laivynas iš
plaukė manevrams iš Aleksan
drijos, Egipte. Tatai sukėlė di
desnį įtempimą Balkanuose, 
nes manoma, kad sąjunginin
kai laukia fašistų atakos.

Naujosioms Dalybos 
šalininkai. laimėjo 
Virginia valstijoj
CHARLESTON, W. Va., ge

gužes 16. — Pereitą trečiadie
nį įvyko nominacijų balsavimai 
West Virginia valstijoje. No
minaciją, kaipo kandidatas į 
gubernatorius, laimėjo M. M. 
Neely, Naujosios Dalybos šali
ninkas. Ęandidatas į senatų, 
teisėjas Harley M. Kilgore, ir
gi laimėjo nominacijas. Ir jis

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

PARYŽIUS;' Francuzija, geg. 
16. — Premjeras Reynaud ket
virtadienį pareiškė, kad sąjun
gininkai suradę Vokietijos silp
ną vietą ir kad Francuzijos ar
mija prisiruošusi kontrofensy- 
vui. \'

Švedijos degtuką 
pramonės sustojo
STOČKHOL’M, Švedija, geg. 

16. — Švedijoj per ilgus lai
kus buvo didelė degtukų dir
bimo pramonė. Ryšium su ka
ru degtukų eksportas visai su
mažėjo ir degtukų įmonės už
sidaro, paleisdamos iš darbo 
daug darbininkų.

PARYŽIUS, 
16. — Tūkstančiai lėktuvų ir 
tankų ir 2,000,000 kareivių 
ketvirtadienį kaujasi didžiau
siu įtūžimu poros šimtų mylių 
fronte. Frontas eina nuo Ant- 
werpo, Belgijoje, per Namur, 
iki Sedan miesto, Francuzijoje. 
o nuo čia į pietų vakarus ik: 
Vosges kalnų Francuzijoj.

Dedamos milžiniškos pastan
gos. Veiksmai atrodo lyg vie
sulo sukami. Tankai palieka 
užpakaly pėstininkus ir rieda 
į priešų pozicijas, stengdamie
si užimti strateginius i. 
Kąnonada girdėti už kelių (de
šimčių myliipir t'oliau.

Veikla, kariuomenės 
judrumas toks didel s ir padė-'cijų.

tis Meusc upės fronte esanti 
taip rimta, kad Francuzijos 
karo vadovybė paskelbė tik 
vieną kitų detalę, nes bendra 
padėtis neaiški.

Karo ministerijos atstovas 
pareiškė, kad vokiečiai 
stūmė pirmyn Belgijoj, 
sąjungininkai ir stipriai

i šinosi.

pas.- 
nors 
pric-

---- X-----X-----X-----

BERLYNAS, Vokietija, 
16. — Vokietijos pranešimai 
kalba: Ketvirtadienį mūšiai el- 
na 110 mylių fronte — nuo 
Antwerpo iki Sedano. Iki šiol 

pun us. vokie£jai užkariavo Holandiją, 
išėmus Zeeland kampą, ir pu
sę Belgijos. Be to, vokiečiai 

dalių, užėmė mažą Francuzijos sek-

gcg.

■< LONDONAS, Anglija,; geg. 
16.
Britanijos lėktuvai išvystė di
džiausias atakas, kokias tik są
jungininkų oro jėgos darė iki 
šiol. Tonai ir tonai bombų nu
mesta į Vokiętijos susisiekimo 
linijas rytuose nuo Reino. Bri
tai ypatingai koncentravo ata
kas prieš Kruppo amunicijos 
įmones ir prieš Vokietijos plie
no liejyklas.

Naktį į ketvirtadienį Vėl patarė amerikie
čiams išsikraustyti 

iš Italijos

Paryžiaus policija 
apklausinėja sve

timšalius

Buvęs kaizeris gali 
grįžti į Vokietiją

16. — 
atstovai 

amerikie-

ROMA, Italija, geg.
Amerikos valdžios
Italijoje vėl patarė 
čiams išsikraustyti iš Italijos 
kaip galima greičiau.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
16. — Pranešama, Francuzijos 
kariuomenė veržiasi per Magi- 
not liniją atakoms prieš nacių 
karo pajėgas. Vokiečiai sakosi 
atmūšę franeuzų atakas ties 
Sedanu ir atsiekę naujų laimė
jimų Saarlautern ir Lauterburg 
apylinkėje.

—X---- X-----X-----

WASHINGTQN, D. C., geg.
16
bendramę posėdy prez. Roose
veltas pareikalavo ketvirtadie
nį asignuoti krašto apsaugos 
reikalams dar $1,182,000,000 
greta jau prašytų šitiems rei
kalams dviejų bilionų dolerių.

Vokietijos spauda 
atakuoja Jugo

slaviją
BERLYNAS, Vokietija, gcg. 

16. — Nacių spaudoje pasirodė 
kaltinimų, jogei Jugoslavija 
persekiojanti gyvenančius joje 
vokiečius. Praeity įva’riais at
vejais šitokie kaltinimai 
doje reiškė, kad naciai
ataką prieš kaltinamąją šalį.

spau- 
ruošia

Senato ir atstovų ruimų

geg 
jau-

geg.

LONDONAS, Anglija, 
16.—-Kanonados vibracija 
čiama Anglijos pietų daly 

—x—x—x—* 
PARYŽIUS, Francuzija,

16. — Pasaulio dčrnesis ketvir
tadienį atkreiptas į Šveicariją 
ir į Graikiją., Graikijos kariuo
menė sukoncentruota Albanijos 
pasieny ir stebi Mussolinio 
veiksmus. Didelė Vokietijos ar
mija yra Šveicarijos pasieny. 
Jungt. Valstijų piliečiams pa- 

kandidatavo kaipo Naujoj 1.tarta išsikraustyti iš šveicori- 
Dalybos šalininkas. Prez. Roo- jos ir iŠ Italijos.
sevelto politikos kritikai pra 
laimėjo.

Vokiečiai paėmę 
Longwy, Fran- 

euzijoj
BERLYNAS, Vokietija, 
. — Vokietijos spauda

gcg.
ket-16

virtadienio vakare pranešė, kad 
nacių vėliavą plevėsavo jau 
virš franeuzų tvirtovės Long- 
wy. V • '.i

— Bulgarijoj Į pradėjo 
plačiuose • visuomenės 
niuose priešingumas 
jai. • |

reikštis 
sluoks- 

Vokieti-

MASKVA, sovietų ' Rusija, 
r —— Sovietų Rusijos 
spaudoje iš naujo pasirodė pik- 
tos atakos prieš sąjunginin- 

SOFIJA, Bulgarija, gėg. 16. kUs.

PAPtYžIUS, Francuzija, geg. 
16. — Francuzijos valdžia da
ro pris’ruošimus nuo nacių pa
rašiutininkų apsaugoti miestą. 
Neužmirštama nė “penktoji 
kolona”. Paryžiaus policija su
ėmė tūkstančius svetimšalių ir 
juos apklausinėja. Sijoja juos, 
stengdamasi nustatyti, kure 
yra nepavojingi šaliai asmens 
ir kurie gali būti nacių arba 
bolševikų agentai.

BERLYNAS, Vokietija, gcg. 
16. — Nacių vyriausybės at
stovas pareiškė ketvirtadienį, 
kad buvęs Vokietijos kaizeris 
Wilhelmas gali grįžti į Vokie
tiją kada tik nori.

Wilhelmas iki šiol gyvena 
Holandijoje.

Britanija ir Italija 
pasirašiusios 

sutarti
Vokiečiai apšaudė 

Amerikos am- 
bulansą

ROMA, Italija, geg. 16. — 
Pranešama, Italija ir Britani
ja pasirašiusios prekybos su
tartį. Kol kas pranešimas ne
patvirtintas.

geg
yra

PARYŽIUS, Francuzija, 
16. — Amerikos pil ečiai 
padovanoję keletą ambulansų 
sąjungininkų kariuomenei va
karų fronte. Ketvirtadienį pra
nešta, jogei pasigendama vie
no amerikiečių ambulanso šo
ferio, Lawrence A. Jump. Prieš 
keletą dienų vokiečių artileri
ja apšaudė amerikiečių ambu- 
lansus ir tą ambulansų, kurį 
operavo Jump, padegė.

Naciai pašalinami iš 
valdžios vietų Costa 
Rica respublikoje
SAN JOSE, Costa Rica, geg. 

16. — Costa Rica valdžia pa
šalino iš valdiškų vietų du sve
timšalius, žinomus Hitlerio ša- 
l’ninkus. Matoma, ir daugiau 
nacių pritarėjų neteks valdžio
je darbo. Valdžia pradėjo ty
rinėjimą pranešimų, jogei šaly 
svarbiausias įmones kontroliuo
ją vokiečiai

Italai kraustosi 
iš Turkijos

ISTANBUL, Turkija, geg. 
16. — Itąlijos pilieč ai pradė
jo kraustytis iš Turkijos. Ita
lai darbininkai, tarnaują Tur
kijos įmonėse ir laivuose, pra
nešė, kad jie tuojau išvažiuo
ja.

“Naujieną” Pinigą 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 ^karo. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet
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St. Miščikas-Žiemys.

Rumunija ant bedugnės krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)
Šiandien ypač Rumunijos pa

dėtis labai kritinga, kuomet 
Rusija vokiečių “išvesta į pa
saulį ’ pradėjo lošti gan sverbią 
rolę ir pasisavinus hitleriškus 
obalsius Molotovo hipoihis pei* 
22-jų mėtų revoliucijos sukak
tuves pasakė Maskvoje, jog Ru
sija yra nedaloma ir dar plės 
savo rubežius, o šis plėtimo no
ras yra nukreiptas pirmoje ei
lėje prieš Rumuniją. Tiesa ru
sai patys pirmi beabejo nešoks, 
bet stengsis užsiundyti bulga
rus, o vėliau vėl tuo pat pasi
teisinimu vaduodamosi kaip 
Lenkijos puolime, pasakys, kad 
nėra jau ten valdžios ir eina

tymąs šio klausimo neišriš...
Parodys aleitis, kurį kelią pa

sirinks...
9. Rumunijos karinis 

pa jėgų irias.
Kalbėti dpie kuribs nors val

stybės karinį pajėgumą nereiš
kia patiekti vien ginklą ryšis, 
kurias turi ir jų skaičių. Kiek 
bebūtų tų ginklų ir kiek toli 
butų viend ar kita valstybė nu
žengus savo techniniame pasi
ruošime kariniu atžvilgiu, svar
biausią rolę visuomet vaidins 
pats kareivis — žmogus.

kur tiesą pasakius tikrų rusų 
nėra ir 10%, jei neįskaitysime 
surusėjusius valakus ir malda
vus.

tvirtina, jog 1904 m. rusai pra
laimėjo karą prieš japonus ne 
tik dėl vadų apsileidimo ir ki
tų priežasčių, bet tarp šių visų 
priežasčių nemenką rolę vaidi
no ir rusų kultūrinis atsilikimas 
nuo japonų. Puikiausias tam į- 
rodymas yra buvęs' Krymo ka-

NAUJIENOS, Chicago, III.

£

£

O

. . •< . NAUJI ENU-ACME Tele.photo
Nacių bombonešiai atakavo miestuką; kuris randasi netoli Paryžiaus.
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Penktad., gegužės 17, 1940

Iš sietuvos Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadien*
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994
AiLad., Ketvirtad. Penktadiedj
4143 So. Archer Avė*

Tel. LAFAYETTE 36541

VILNIUS. — Vilniaus arki
vyskupas Jalbrzykovskis pa
skelbė visiems katalikų bažny
čių klebonams raštą, kuriuo 
nuo šiol draudžiama bažnyčio
se giedoti “Bože, cos Polskę” 
ir kitokias lenkų patriotines 
giesmes. Šis raštas dabar ti
kintiesiems perskadomas pa
maldų metu bažnyčiose.

Mr$. A. K. JaRUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestcrn av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki (i 
v. vak. šeštad. ir 
Sckm. pagal sutari

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECTi 1930

DENTISTAS
4645 So. Ashlant;

arti 47 Street)
Telefonasx YARDS' 2246 

Valandos nuo 9 iki -8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

Avė.

kreipti nuo Rumunijos ir dargi 
pataria laisvu noru atiduoti 
kraštuotus savo kaimynams, y- 
pač tiems, kuriuos gali užsiun
dyti vokiečiai arba rusai, bet 
karalius tam priešinasi, nes e- 
sant jam vienvaldžiu valdovu, 
butų didelis smūgis pradėti 
naują savo “geniališkumo” lapą 
istorijoje karpant rubežius, 
bet lai butų išmintingiausias 
kelias, nes jau kaip anksčiau 
pasakiau, išteistas mažumų įsta-

*

SABERGMAN
1524 W.63rd ST.
TEl PROSPECT 3440

Hl-čią.
Kariuomenėje svarbiausią ro

lę vaidina dargi ne geležinė dis
ciplina, bet pareigos supratimas 
ir bendras kultūrinis lygis. 
PiancUzijos kariuomenė disci
plinos atžvilgiu, tos kasdieninės 
disciplinos, kurią mes matomb 
kareiVynėse, kareivio santy
kiuose su savo vyresniaisiais, 
labai menka ir teko nekartą iš
girsti iš Lietuvos karininkų lu
pų, dargi generalinio štabo, nu
sistebėjimo žodžius, kad, girdi, 
kareivihėse negali kartais su
prasti ar kareivis kalba su ka
reiviu ar su savo vyresniuoju. 
Bet... karo metu jie daug drą
sesni ir pastovesni kovoje, liegti 
italų kareiviai, kuriuos vald’o

63rd and Justina
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų. sienų popieriaus Ir lanj:u šeirių. 
Ateikite j didžiųjų krautuvę prie Justine 
{atvės kampu ir gaukite dykai sielių 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
.labar—mokėkite vėliau pagal
MAN’S naujuoju 
nu. 10 savaičių nioketis. Ateikite ir 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
1’RISTATY.UAS DYKAI

Ess-A-ilee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir matldy* 
iiėm nialeva. 
Ess-A-Hee Fiat Maleva luboms Ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Kss.A-Bee 4 
valandų vurnisas gerai dėvisi ir nesič’6- 
tnėja baltai vandeny. $ C

(JAI.JONAS * I «WW
Popierių Valy kils arba II. R. II. po He 
Atdara antradieniais, ketvirta*], ir Aežta- 

dieniais iki O P. M.
Tel. PKOSPFC’T 3140

gaukite

vėliau pagal BERO- 
Leng vaua Builžeto pla- 

pa-

Discipliną (įfcįy^jnehėjė rei
kalinga daugiai!, 'degu kur ki
tur gyVėninie, bet ji turi būti 
ribota, žmoniška ir prašmingd, 
kareiviui suprantama kaip rei
kalinga, o ne beprasmė, kokią 
mes matome vienuolynuose ar 
kunigų seminarijose, kur anot 
Puliiio, verčid dargi daržoves 
sodyti šaknimis į viršų, kad tuo 
išauklėti juose aklą atsidavimą, 
atsidavimą be galvojimo.

šiandieninis karas ir jo stra
tegija remiasi ne tiek kario ak
lu atsidavimu, kiek jo sumanu
mu orientuotis. Šiandien dargi 
puolimo vienataš pėstihihkūosb

d mhintį,$7-63
, $7‘75ToPas ■

URANE COAL COMPANV 
5332 SO. Lohg Avenue 

TeUfniias PORTSMOUTH 902) 
POCAHONtAs Mine Run iš rietiausb 
daug dulkių išimta Perkant
5 tonus ar daugiau
PETROLEUM CARBOU COKE
Perkant 5 tohiiš ar daugiau

Sales Tax ekstra.

sumažėjo iki penkių žinomų, 
gi pdti karo technika, ktirloje 
tiek haujų mašinų įvesta, paro
do, jbg karys turi turėti gan 
aukštą bendrą prasilavininią.

Ir to visb nerandame Bumu- 
nijos khriuomėnėjb. Bumuiiijos 
karidoihiehė reiiliahia akla dis
ciplina, kuri ten reikalinga jau 
vien dėl to, kad joje nėra ir 
negali būti bendros patrijotines 
dvasios, kuomet daugelio tauty
bių kariai mato karininką žiū
rint į jtioš šnairomis vien dėl 
to, kdd anas nepriklauso vyrau
jančiai rumunų tautybei. Koks 
gali būti karidi noras ginti tė
vynė- kuomet jis joje yra po- 
sunisj dažnai dvigubas: dėl sa
vo tautybės ir dėl savo socialėš 
padėties. Kdip kariuomenė gali 
turėti gerą kadrą karininką, 
kuomet būti karininku svar
biausią rolę vaidina nė karinin
ko gabumai, bot jo bajoriška 
kilme?

Rumunijos kariUomenūje an
tausiai, paričiai, rišimai prie 
stulpo kareivio (ūž pėprąstą pra
si že ngimą, pa gr i ndiiijįj£d u klej i- 
nio mėlodai. Korupcija, kyši- 
ninkaVimasj kareivio davinio 
vbgimas, kareivio siuntinių iš 
namų pasišavinilnas — kasdie
niniai reiškiniai.

Karininkas Rumunijos ka
riuomenėje ne auklėtojas, vy
resnis draugas, bet pabaisa ii’ 
tarp jų nieko bendrb draugiško, 
dargi paprastų žmoniškų santy
kių neihatysi.

Rumunas į kariniiiės prievo
lės atlikinią žiuri kaip į nelai
mę, sunkių darbų kalėjimą ir 
karys neturi tinkamos pagarbos 
liaudyje, nes į jį artimieji žiu
ri kaip į nelaimingą žmogų, gi 
pašaliniai, kaip į pavojingą,

. • ■ v • ’

kraštų Orlaiviais.
Užėnius Čekoslovakiją Vokie

tijai — ginklų aprhpinimds žy- 
rhiai kenčia ir beabejo teks Ru
muniją aprūpinti, ginklais ang
lams ir prancūzams per Juodą-

kariudiiienės .reij<alavimiį kon
flikto metu. > ;

Kadangi Rumuhija yra juros 
valstybė, lies Vytuose rubežiuo- 
jasi su Juodąja jura gan dide
liame plote (450 kil.) turi turėti 
karo laivyną, bet jis tiek men
kas,- jog netenki^ apie jį ir kal
bėti, nes jo pakanka tik kovai 
su kontrabanda ;ir karinis pajė
gumas, dargi vien pakrančių 
apgynimui labui menkas.

1 Prieš penketą mėtą Rutinini-

COPR. 1^*0, NtEDLSCRAFT SERVICE, INC 

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2498

No. 2498—Išsiuvinėjimai baltiniams.
w <. c - < v y t i • < -A 4.’ v *5

Miestas ir valstija

2498No.

No

Adresas

I Vardas ir pavarde

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT bkPT.

| 173Š So. Halsted Si., Chicago, ilt.

čia jdedu 10 cfentų ir prašali atsiųsti man Pavyzdį

stumtą būtybę. Kariui vieta tik 
karčiahioje arba tani tikruose 
kariams paruoštuose liamuosb 
iš kurių paskleidžiama tūkstan
čiai venerinių bacilų po visą 
kraštą.

Ir dėl šių priežasčių Rumuni
jos karilils . Įiiijčgumas- labai • 
hibhkas, nors skaičiais jis gan 
didelis. Jos kilpinio pa j eglinio 
iibgalima ddrgi suiygiiili su 
Leiikijoš, o Įiuikiiii žiiionie ko
kią apgailėtiną rolę šhvaidino 
Lenkijbs karihomenė šiaihc ka
re, kuris daug kuo skiriasi nuo 
sisų buvusių karų.

Taikos metu Rumunija turi 
virš 20,()00 karininkų ir 200-r- 
250,000 kareivių, gi karo metu 
gali pastatyti ant kojų dargi 
pusantro milijono žmonių, į- 
skaitant visas kariuomenės rū
šis.

Pati kariuohienė gerokai ap- 
ginkiuola, nors lėciihinės dalyk 
kenčia dėl personalo stokos su
gebančio naudot s karo niašino- 
mlš. Artilerija, daugiausia pran- 
tdziška, ar Skodos tipo, ypač 
kulkosvaidžiai velk višl Skodos 
gamybos. Nemaža yra ir rusiš
kos kilmės ginklų. Paskutiiiiu 
laiku įsigijo šiek tiek lakstytu- 
vų, bfet nė pirmos tųšies iš Vo- 
kitetijos. Bendrai RumuhijbšA 
oro laivynas turi apib l,0b0 lak- 
stytuvų, kurie šavd kokybe ne
labai gali lenktyniuotis su kilų

jos karo laivynas susidėjo iš 
vieno pasenusio kreicerio, vie- \KIV SPECIALISTAI
ruošti karininkus laivyhui, sep
tynis kanonieriiiius laivus, (> 
pakrahčią apsdugos laivai, as
tuoni torpedininkai, 12 polici
jos laivų ir 7 inenkesiii laivai 
vartotini kaip minų gaudytojai. 
Per paskutinius penkis metus 
laivynas mažai ką tepadidėjo, 
vos keliais povandeniniais lai
vais. Tokiu budu dargi pakran
tes tektų kitiems ginti Rumuni
jai įsivėlus į karą. O reikia at
minti, jog Rumunijos rubežius 
eina 1,000 kil. Dunojaus upe,

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—u 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadi* 
mais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ Iii • ; ; ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJlMb (STAIGA

’■ ; ’ AMBUL ANGE
, DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telėfbnai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas UAFAYĖTTĖ. O7«7

koplyčios visose

vyno pajėgomis.
(Bus daugiau)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nu* 

vai. vakaru n P<*gal suiarų 
Tel. PKObFEUT 673'i

Namų Tel. VIRGINIA 242)

Ofiso 
7—9 
Ofiso

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Dr. Margeris
3325 Šo. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tcl. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 .

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

idauBykite tonini ndio programų Antradienio 1» šeštadienio ryt- 
meMata, v*l. ryto H W. H. L P. stotiee <1486 K.) 

M POVILU 6ALTIMIERU.
MonansoMsa

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
a

išskyrus seredomis ir subaiomis.

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

AlNVANAS m. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

LAdHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phonė Canal 2515
ŠKYRIUSi 42-44 East 108th Street Tel. PUliman 1270
------------ -----------------i----- ’■--------- --------------------------- U.------------------------ ;__ ;------ -------- :------------------------

; ĄLhEkT Vs PETKUS , 
47Č4 So. iVbsterh Arėnue Phonė Lafayette «924

Phone Lafayette 357

Phone Cicero 2109
—?—

I

1

tiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiii

NARIAI
Chicagos, .
Cicero
Lietuvių
Direktorių 1
Asociacijos

iiiitiiiuiiMiiiiUHiitiiiiiiiiiitaai

ĄtnbUlUnce 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TUKIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

- AWhONY.k.PbTKUS ....
6B34 So. Mėfciėrn Avfe. Phone Grovehill 0142
1410 StdMdh 49lh (jodH. Cicero

Ji LIULEVtčIUS
4348 S. California Avemiė

3354 So. dalšted Štrėėt
P; J. RIDIKAS

YARDS 1410

V646 Wes't 46th Street
T. J. 55OLP FhbHė Yards 0781

3319 Utuąnica~Avenue
S; P. MAŽEIKA Yards 1139

Yards 1138

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

____ Draugijos Nariai. 
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

G}do staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1031 VV. 18th St, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo G iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

Sercdomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rcsidencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCtlER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telepbonc PLAZA 3200

.ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 n 6 1 vak.

11)57 W. Garfield BSvd.
( <>r Ihmrn Hemhmk 6699

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 hl. Dearborn SL 
ts.ainb. 1431-1434 Tel. Central 4411-2 
Mamų ofisas—3323 Šo. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 Iki 8:30 

teletonas 1AKUS 6818
fLelvirtau k. indu u Šeą.iiaaiv.hutlS 

sutartu

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Telefonas SEĘLEY 7330

TM V Akli* Šidb '
VALANDOS- Min 11 12

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais1 2 iki 4 ir 7 

šventadieniais* II iki 12

Dr. Vi A. Šimkus 
GYDYTOJAS W CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

2 te

iki ’

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1239
Ofiso lel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Pėrk 3395

CHARLES E. ZEKAS 
Attomey-at-La^ 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701 
11 SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE 
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940
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DETROITO LIETU 
VIŲ ŽINIOS

LSS 116 kuopos susi
rinkimas.

LSS 116 kuopos susirinkimas 
|vyks gegužės 11 d., 8 vai. va
karo, Bridge View salėje (2381 
— 24 St.). Kadangi į susirinki
mą organizatorius Frančos Nor
mantiene neatvyko, tai sekreto
rius J. Besasparis atidarė mitin
gą. Susirinkimo pirmininku bu
vo išrinktas K. Šalaviejus.

Skaityta ir priimta protoko- 
. las. Iš valdybos raportų paaiš

kėjo, jog viskas eina sklandžiai 
ir visi darbai atliekami tinka-

ka, M. Weaverienė ir A. Straz
das) pranešė, kad gegužės 19xd. 
įvyksta kuopos piknikas Beech- 
nut darže. Piknikui esą viskas 
priruošta. Reikalingi tik darbi
ninkai, komisija prašo juos pa
skirti.

Komisijos raportas lieka pri
imtas, o tuoj po to paskiriami 
darbininkai, tiksliau sakant, 
patys draugai ir draugės pasi
siūlo piknike padirbėti.

Skaitomas Centro Komiteto 
laiškas, kuriuo pianešama, jog 
Chicagoje įvyksianti birželio 
gale konferencija. Vadinasi, to
ji konferencija maždaug bus 
laikoma tuo pačiu metu, kaip ir 
Susivienijimo seimas.

Laiškas liko priimtas ir J.

gatu į konferenciją.
Susirinkimas baigtas su dis

kusijomis apie einamus dienos 
klausimus.

Dėl nedarbo apdraudos.
Jei kurie netekote darbo ir 

norite plačiau patirti apie ne
darbo apdraudą, tai kreipkitės 
į Michigan nedarbo kompensa^ 
cijos komisiją savo apylinkėje. 
Ten gausite ne tik reikiamų in
formacijų apie apdraudą, bet ir 
apie galimybę kitą darbą suras
ti.

Mirė Dan Collins.
Plačiai žinomas A. D. Fede

racijos vadas Dan Collins persi
skyrė su šiuo pasauliui. Jis mi
rė sulaukęs 56 metų amžiaus. 
Buvo išvykęs į Washingtoną, 
kur sunkiai susirgo. Aeroplanu 
liko pargabentas į Detroitą ir 
čia netrukus pasimirė.

Detroitietis

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.
TeL Yąrds 2151

NAUJIENV-ACME Telephoto
NACIŲ SUNKIOJI ARTILERIJA HOLANpIJOJF
-------------------------------------——--------------------------------------------------- ——L
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Lietuvos Gdneralinio Konsulato New 
Yorke aukų pakvitavimas Nr. 34

VILNIAUS LIETUVIAMS
J. Žilinskas, Hoboken, i $1.00

3.00

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų.
3107 SO. HALSTED ST. 
Thomas Aleksynas, Sav.

S. Zujus, Vedėjas.

BR1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Kun. M. Valadka, Scranton, Pa., Liet. Taut. Kat. Baž. 
klebonas, aukojo $5 ir surinko $21, viso .......

(aukojo: $2 !— M. Spudytč; po $1 •— J. Bardauskas, 
J. Pipciu's, B. Šimanskis, K. Šimanskis, J. Gustaitis,
L.
M. 
nė,

$25.00

Petronienė, V. Petskus, B. Mikulis, P. Petskus, 
Minkelienc; po 50c. — J. Jankauskas, Kvedaitie-

P. Gegžnienė, M. Gustaitienė, A. Gustaitienė, 
Lagūnas, A. Celskis, P. Naurušis, J. Skėčius;

smulkių — $3.50).
Vilniaus Šelpimo Komitetas, Amsterdam, N. Y. (sudary

tas iš visų lietuviškųjų draugijų ir parapijų atsto
vų) surinko, prisiuntė per Sargelį .. ..... ,......... $C09.00

Viso $929.00
Anksčiau skelbta $12,333.50

krypėlių, visokių lytiniai ištvir
kusių kunigų, visokių pelnagaų- 
dų, visokių sukčių ir t. t. O bet
gi, kaip tik kas primena romiš
kiems katalikams apie tokius 
romiškus kunigus, tai “Dian
gas” ir “Darbininkas” atsiker
ta: girdi, dėl vieno kito patvir- 
kusio kunigo nesą galima kal
tini visą Romos katalikų baž
nyčią, negalima, girdi, kaltinti 
dėl to Kristaus mokslą. t

Na, jei tokis apsigynimas tin
ka Romos katalikų bažnyčios 
kunigams, tai toks pat pateisi
nimas gali tikti ir Anglijos ka
talikams kunigams. Tačiau, ma
tyti, kad Romos katalikų baž
nyčios kunigai yra papratę ant 
kitų tikybų kunigų ir krislą pa
matyti, o ant savųjų nei rąsto 
nemato. Eikime prie konkrečių

Visa Amerikos lietuvių visuo
menė labai nekantriai laukia, 
kada Romos popiežius atšauks 
iš Vilniaus tą lietuvių kankin
toją, lenkų agentą, apsisiautu
si arkivyskupo rūbais.

Todėl visa Amerikos lietuvių 
visuomenė lauks atsakymo irgi 
iš vyskupo P. Bučio į viršuj 
paduotą klausimą.

—Perkūno Sargas

Bcndrai Vilniaus lietuviams $13,262 51
Ši sunitą pervesta Vyriausiajam Komitetui Vilniaus Kraštui 

Remti.
Lietuvos Generalinis Konsulatas New Yorke nuoširdžiai 

dėkoja visiems aukotojusiems, rinkėjams bei šiaip pasidarba
vusiems; ypatingai gi šį kvartą norėtų atžymėti Amsterdamo 
lietuvių gražų ir vieningą senų ir jaunų pasidarbavimą.

Consulate General of Lithuania, 16 W. 75th St., New. York 
1940 V. 8, Ncw York.

-r-r*

Ką Žmones Mano
NEVYKI ROMOS KATALIKU KUNIGU 

PRIEKABIAI
Bostono “Darbininkas”, ku- Iš to Anglijos kunigo pare'š- 

ris yra redaguojamas Romos kimo “Darbininkas” ir “Drau- 
katalikų bažnyčios kunigo, bau-* 
do pajuokti Anglijos katalikų 
bažnyčią. Tą jo priekabę Chi- 
cagos marijonų broliukų 
“Draugas” su pasigardžiavimu 
perspausdino gegužės 10, 1940 
m. Ten rašoma: “Keli metai 
tam atgal, Anglijos kaarlius 
paskyrė Canterbury dekanu vie
ną anglikonų dvasiški (Dean 
Inge), kuris pasirodė esąs rau- 
doniausio plauko radikalas. Ja
sai dekanas be jokio apsidrau
dimo pareiškė, kad ne kas ki
tas, tik bolševikai įvykdė gyve
nime krikščionybę, nes, anot 
jo, krikščionys tik kalba apie 
krikščionybę, o gyvenime jos 
neparodo,”

Darbininkas 
gas” bando daryti išvadą, kad 
štai, žiūrėkite, kokie baisus da
lykai dedasi, kur nominale baž
nyčios galva yra karalius. Ka
ralius paskyrė tą dekaną ir to
dėl jis tokis netikęs pasirodė. 
Kas kita butų buvę, jei jį bu
tų paskyręs popiežius. O tai jis 
butų buvęs panašus į angelą, 
tai ot kaip ir prašosi tokia išva
da, iš to “Darbininko” pareiš
kimo.

Suprantamas dalykas, Angli
jos karalius skirdamas tą ku
nigą Dean Inge dekanu gal ne
buvę tinkamai informotas, ko
kių pažvalgų tas kunigas buvo. 
Na, kai jis pasirodė palankus

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. VIctory 030« 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*'

tai Anglijos karalius jį į kalė
jimą nedėjo. Tas tik parodo da
bartinę didelę Anglijos valdžios 
tolerancija. Ne tik valdžios, o ir 
Anglijos valstybinės katalikų 
bažnyčios toleranciją. Nes tas 
kunigas gal už kiek laiko pa
matęs savo klaidą, visai kitaip 
gali kalbėti ir 
reikšti. Tai yra 
prasmės kunigo 
Tai tik vienas
Anglijos bažnyčios kunigų taip 
pasakė, o visi kiti suprantama 
yra tokiai nuomonei priešingi 
ir nepritarė rusų bolševikamš 
ir jų skelbiamoms idėjoms. Tai 
kodėl reikėtų dėl vieno kunigo 
visą Anglijos nepriklauosmą 
Romos popiežiui bažnyčią kal
tinti?

savo nuomonę 
visai menkos 
prasižengimas, 
iš tūkstančių

sALTiMiERo Rytmetinių
PROSPECT 4050

RADIO 
PROGRAMŲ 

N:M VALANDĄ KITO Čia reikia atminti, argi tar
pe tų teisingųjų, tų neklaidin
gųjų Romos katalikų bažnyčios 
kunigų neatsitinka visokių iŠ-
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štai visiems lietuviams yra 
labai puikiai žinoma, kad po
piežius Pins XI paskyrė Vilniaus 
arkyvyskupu lenką Jalbzykow- 
skį. Tas pasirodė vienas iš bai
siausių netolerantų, lietuvių 
persekiotojų, kankintojų ir nu
tautinto jų. Per visą 19 metų 
Vilniaus krašto lietuviai buvo 
baisiausiai kankinami, tai ko
de! taę .teisingasis ir gerasis po- 
piežius’ jo iš' ten neprašalino? 
O jei jis jo iš ten neprašalino, 
tai už tai yra kaltas pats popie
žius.

Dabar, kada Rusai bolševikai 
grąžino Vilnių ir dalelę Vilniaus 
krašto, Lietuvos valdžia jau reŲ 
kalavo, kad dabartinis Romos 
katalikų bažnyčios neklaidinga
sis ir teisingasis popiežius Pins 
XII atšauktų Jalbzykowskį iš 
Vilniaus krašto. O jau praėjo 
šeši su viršum mėnesiai laiko, o 
Jalbzykowskis kaip stovėjo 
Vilniuje, taip ir tebestovi. Ir ta; 
teisingasis bei neklaidingasis 
Romos katalikų bažnyčios va
das nekreipia nė ausies ant 
lietuvių teisingų reikalavimų.

Nejaugi Jalbzykowskio nusi
kaltimas prieš teisybę, prieš 
žmoniškumą, prieš Kristaus į- 
sakymą mylėti savo artimą 
kaip patsai save yra mažesnis 
nusikaltimas už to Anglijos ka
talikų bažnyčios kunigo Dean 
Inge? Tas Anglijos bažnyčios 
kunigas tik padarė palyginimą 
tarp rusų bolševikų idėjos ir 
krikščionybės, o jau “Darbinin
kas” ir “Draugas” bando iš to 
padaryti baisų dalyką, baisų 
prasižengimą, už kurį tas kuni
gas, anot “Darbininko”, tur būt, 
turėtų būti prašalintas iš kuni
go vietos. Jei jau tas Anglijos 
katalikų bažnyčios kunigas tu
rėtų būti nubaustas už vien 
minčių pareiškimą, tai kokia 
bausmę turėtų gauti tas baisu
sis lenkomanas, lietuvių nutau- 
tintojas ark. Jalbzykowskis?

Aš norėčiau, kad “Darbinio* 
khs” su “Draugu” man paaiš
kintų šitą klausimą. Dabar, ka
da į Ameriką atvyko Marijonų 
broliukų generolas vysk. P. 
Bučys, kuris ilgą laiką gyveno 
Romoje, tai lai paaiškina, ko
dėl tas gerasis ir teisingasis po
piežius Pius XII iki šiol neat
šaukia to lenko arkivyskupo 
Jalbzykovvskio iŠ Vilniaus kraš
to? Kam jis ten tą lenką arki
vyskupą tebelaiko, ypač kada 
Lietuvos valdžia popiežiaus jau 
keletą sykių 
atšaukti?

reikalavo iš
in'.

GERIAUSI VARTOTŲ KARŲ
Bargenai Chicagoj

May Motor Sales seniausia ir di
džiausia Oldsmobile Salesroom 
South Sidėj pataria pirkti šiuos, 
ekspertų mechanikų pertaisytus, 
pilnai peržiūrėtus, automobiliu« 
Šaimonaizinti, sųuare deal su 30 
dienų garantija galimai žemiau
siais terminais, prašant. GMite 
pilnai tikėti, kad čia gaunate 
ouikiausį natarnavimą.

Odsmobile 4 dr. trk. sėd. $675 
Plymouth Dc Luxe sedan 565 
Chevrolet Town sedan
Chrysler 4 dr. trunk sėd. 545 
Plymouth De Luxe 2 dr. s. 420 
Packard 4 dr. trunk sėd. 
Olds. 2 dr. trk. sedan .... 
Ford 4 dr. De Luxe sėd. 
Olds. 4 dr. trunk sėd. .. 
Dodge 5 pas. sedan ......
Plymouth 5 pas. sedan .. 
Olds. 5 pas. sedan trunk

Diduma turi radijus ir šildytuv. 
125 karų pasirinkimas. Galite 
pirkti gerą karą į kreditą iš May 
Motor Sales. Atdara kasd.: iki 
10 v. v. ir sekmad. iki 6 v. vak. 
MAY MOTOR SALES 
7417 SO. HALSTED STREET 

501 EAST 69th STREET

’39 
’39 
’38 
’38 
'38 
’37 
'37 
’36 
’36 
33
'34 
’34

425

475
435
250
325
125
160
165

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

Statybos medžiagos bargenai
Pirk statybos medžiagą su pasi
tikėjimu. Aukščiausia rųšis, že
miausia kaina.
Plaster Board ......  ktv. pėda 2c
Sienų Lentos—4x6 pd. iki 4x10

pėda. Ketv. pėda ................. 2c
Izoliacijos lentos—ktv. pd. 3^ c 
Maleva labai speciali reg. $2 

galionas, dabar $1.25; reg. $3 
galionas, dabar .......... $1.95

2x4, 8 iki 16 pd. už pėdą .... 2c 
1x6 lentos 6 iki 16 pėd. už pd. It^c 
Nereikia jums pinigų, čia galite 
gauti 3 metams išmokėti ant sa
vo parašo. DYKAI apskaičiavi

mas ir dykai pristatymas.
ALBERT LUMBER 

and SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atdara 7 v. r. iki 6 v. v.

Sekmadieniais 8 v. r. iki pietų

Garsinkites “N-nose

NAUJAS ANTRAŠAS
Mes taisom namus ir pastatom 
naujus mūrinius ir medinius. Ap- 
skaitliuojam ugnies nuostolius 
veltui. Mes taipgi sufinansuojam 

lengvais išmokėjimais.
Musų naujas antrašas yra toks:

LENGVU VALYTI SU ABSORENE
doublc-gualitęi cleariei-

IT*S EASY TO CLEAN
W!TH

WALLPAPER 
CLEANER.

Absorene Refleksinė Veikla (braukiant že
myn, dalis rutuliuojasi atgal) skuta kiek
vienos dulkelės karbono dalelį, suodžius, 
durnus ir kitokius nešvarumus nuo sienų 

popieriaus ir langų šeidų—jis 
ima visus purvus—neslysta per 
g. 
Pasirūpinkite, kad šiam pavasa
riui jūsų namai butų atnaujinti 
ir išvalyti su Absorene. 
Malevų, sienų popieriaus, gelžies, 
vaistų, valgomų daiktų ir depar- 
tamentinių krautuvių diduma 
pardavinėja ir pataria vartoti 
ekonomišką Absorene.

ABSORBS DIRT

Garsinkites “N-nose

MADOS

I

BUILDING COMPANY 
2716 VVest 42nd Street. 

Tel. Lafayette 0331

4378

ar dau-

suknelės 
Sukirptos 

metų.

No. 4378—Vasarinės
mažiutėm mergaitėm, 
mieros 2, 4, 6, 8, ir 10

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nup 1 Dienos

Turtas virš - - - - $4,700,000.00
Atsargos fondas virš - - $340,000.00
Dabar Mokame 3^2% 'Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

FEDER\L,SA\ilNG.S
■ ‘T ana,-----------------

; LOAN ASSOClATlONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

PASTATYKIT PAMINKLĄ
MIRUSIO ATMINČIAI

Greitas patarnavimas visose Kapinėse
Matykit arba pašaukit Anton Tamkevičią, 

lietuvį atstovą senos firmos

E. Wunderlich
GRANITE CO.

Ofisas priešais Tautiškas Kapines. Narni!
: antrašas, į <

2856 W. 39th Place. Tel. Lafayette 4266
Atstovas pribus pas jumis bile dieną ar vakarą.

i

KURINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

STATOME NAUJUS
NAMUS

teni

7
aąlygao. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS & CO
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Exnertai Beer CoU Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

Norint gauti vieną 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Patterp Dept 
1789 S. Halsted SU, Chicago, HL

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No  

Mieroa  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
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The Litbuanian Daily News
Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00.per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under thė act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams _______________
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams _____...
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija __ ________
Savaitei ------------------------
Mėnesiui ............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .................
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ______  $8.00
Pusei metų ___  4.00
Trims mėnesiams _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5

.75

3
18
75

$5.00 
2,75 
1.50 
1.00

.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St,. 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

' Bet jeigu pergalę laimės Anglija ir Francuziją, tai 
jokio pavojaus Amerikai nebus. Jos nenuskriaus ir ma
žųjų tautų Europoje; priešingai, toms iš jų, kurias Hit
leris, Mussolinis arba Stalinas pavergė,, bus grąžinta ne
priklausomybė. Jeigu Hitleris bus sumuštas, tai visos 
diktatūros Europoje bus nušluotos.

Todėl, nežiūrint kiek klaidų arba nusidėjimų yra pa
dariusios demokratinės valstybės, yra neužginčijama tie
sa, kad tik demokratijų pergalė gali užtikrinti geręsnę 
ateitį pasauliui.

Didžiausias demokratijų nusikaltimas prąeįtyje buvo 
tas, kad jos darė perdaug nuolaidų diktatoriams, kad jos 
prieš juos nekovojo arba kovojo nepakankamai griežtai. 
Bet smerkti jas dabar, kuomet jos į tą kovą stojo, tai jau 
tikras neišmanymas.

Kas Naujo Lietuvoje
Lietuvos politinė emigracija. — Su amnestija vis dat 

Areštai ir teismai. — Vieno provokato
riaus istorija. — Visokie atbėgėliai, atklydėliai ir 
dezertyrai. — Kas atsitinka su laiškais.

delsiama.

prigyja ir Lietuvoje jisai prigi
jo politiniame gyvenime. Ar tai 
gerai, ar tai kraštui naudinga, 
susilaikysime apie tai kalbėję.

(Bus daugiau)

(tylusų specialaus korespondento Lietuvoje)
(vairios žinios 

iš Lietuvos

Karo išlaidos
Prezidentas Rooseveltas vakar nuėjo į bendrą abie

jų kongreso butų posėdį dr padarė pranešimą apie Jung
tinių Valstijų ginklavimosi reikalus. Jisai ragino kongre
są paskirti tiems reikalams dar $1,182,000,000, kad Jung
tinės Valstijos butų pasiruošusios atsiginti nuo priešo, 
apsiginklavusio moderniškais karo pabūklais. Prezidento 
pasiūlytas programas numato pagaminimą 50,000 lėktu
vų armijai ir laivynui.

Iki šio laiko kongresas jau buvo paskyręs 2 bilionu 
dolerių ginklams. Kartu su nauja apropriacija, kurios 
dabar paprašė prezidentas, susidarys daugiau kaip trys 
bilionai dolerių karo reikalams. Šitas milžiniškas išlai
das reikės padengti mokesčiais. Tokiu budu Europos ka
ras skaudžiai pataikė į Amerikos žmonių kišenių. Jeigu 
jisai prasitęs dvejetą, trejetą metų, jo sunkumą Ameri
ka pajus dar labiau.

Tokio dalyko, kaip izoliacija, šiandien nebėra. Nežiū
rint kaip toli žmonės gyvena nuo tos vietos, kur karas 
eina, jie nukenčia, net ir būdami neutralus.

DARYS APDRAUDOS 
KOMPANIJĄ Iš SLA?

Demokratijų nusikaltimai
Daugelis žmonių Amerikoje, girdėdami apie tas bai

senybes, kurios šiandien dedasi Belgijoje, keikia Cham- 
berlainą ir kitus Europos atžagareivius, kurie užaugino 
ragus diktatoriams.

Nėra abejonės, kad Anglijos konservatorių valdžia 
yra kalčiausia, o iš visų tos valdžios šulų didžiausias nu
sidėjėlis yra Chamberlainas, kuris su skėčiu rankoje lak
stė į Berchtesgadeną ir Miuncheną, maldindamas Hitlerį.

Bet butų neteisinga kaltinti tiktai valdžią arba at
skirus ministerius. Ta valdžia buvo žmonių rinkta. Ang
lijos žmonės matė, kaip konservatoriai parduoda Etiopi
ją, Austriją, Ispaniją ir Čekoslovakiją; jie matė, kaip tie 
atžagareiviai pataikauja diktatoriams ir padeda jiems 
slopinti liaudį įvairiose šalyse. Bet jie tą atžagareivių 
valdžią toleravo. Taigi už valdžios darbus kalti ir žmo
nės, kurie ją rinko.

Bet kalta yra ne viena Anglija. Francuzijos rekor
das irgi nėra tyras. O kaip su sovietų Rusija, kuri per 
metų metus kovojo prieš Vokietijos demokratiją, slaptai 
darė ginklus Vokietijos armijai ir rėmė Hitlerį? Be Mas-, 
kvos pagalbos rudųjų banditų “fiureris” niekuomet ne
būtų patapęs diktatorium. .

Nėra be kaltės ir. Amerika. Ar ne Wall-stryčio ka
pitalistai savo paskolomis išgelbėjo nuo žlugimo Mussoli- 
nio diktatūrą? Ar ne' Amerikos valdžia atsisakė parda
vinėti ginklus Ispanijos respublikai, kuomet prieš ją su
kilo gen. Franco? O nutarimą boikotuoti Ispanijos res
publikos vyriausybę juk priėmė kongresas, žmonių iš
rinkti atstovai ir senatoriai.

Ieškodami kaltininkų, rasime jų visur. Bet tai kas 
iš to? Praeities grąžinti nebegalima. Iš jos galima, ir rei
kia, mokintis, bet šioje valandoje prieš pasaulį stovi ne
atidedamas praktiškas klausimas: Kas yra žmonijos at
eičiai geriau — ar kad dabartinę kovą Europoje laimėtų 
demokratijos, ar Hitleris? šitame klausime pas protau
jančius žmones negali būti abejonės. ,"

Jeigu Hitleris laimėtų karą, tai jisai ne tiktai pa- 
\ergtų visą Europą, sunaikindamas visas nepriklauso
mas tautas, sutrempdamas kiekvieną žmonių laisvės ju
dėjimą ir sugrąžindamas Europoje tamsius viduramžių 
laikus; jisai pastatytų į pavojų ir Amerikos laisvę. Jau 
dėl Hitlerio “blitzkriėgo” pasisekimų Skandinavijoje ir 
Holandijoje Amerikos valdžia rengiasi padidinti išlaidas 
karo reikalams daugiau kaip bilionu dolerių. O kas butų, 
jeigu naciai sutriuškintų Angliją ir Francuziją*?

Tie glušai, kurie nori pasitarnauti Stalinui, šaukda
mi, kad Amerika neprivalo duoti jokios pagalbos Angli
jos ir Francuzijos “imperialistams”, nesupranta, kad jie 
patys savo kailiu užmokėtų už nacių pergalę. Nes jeigu 
Hitleris sumuštų anglus ir franeuzus, tai Amerikoje kil
tų tokia panika, kad valdžia, kaip bematant sugrustų į 
koncentracijos stovyklas visus “neištikimus” elementus, 
visus “penktosios kolonos” atstovus! Nukentėtų dauge
lis ir nekaltų žmonių, kaip tatai visuomet atsitinka, kuo
met valdžia pradeda griežtą kovą su vidaus priešais.;

“Tėvynės”' redaktorius siūlo 
visus SLA. Pildomos Tarybos 
narius pasodinti centro raštinė
je ir paversti dirbančiais už al
gą darbininkais. Jisai mano, 
kad tai visai lengvai įvykina
mas sumanymas. Sako:

“Apie galėjimą nėra abejo
nės. Reikia tik norėjimo.

“Šiandien už algą Susivie
nijimui dirba 20 žmonių ir 
tik du iš jų (prezidentas ir 
iždininkas) nedirba pilno lai
ko. Reikia padaryti tik šis 
pakeitimas: iš 20 žmonių, ku
rie gauna iš SLA. algą, septy
ni turi būti Pildomosios Ta
rybos nariai, vienas redakto
rius, o 12 samdytų darbinin
kų. Daktarui-kvotėjui gal ne
būtų pakankamai darbo Cen
tre, tai jis galėtų dirbti seno
mis sąlygomis be algos. Pa
galios nei nereikia, kad dak- 
taras-k volė jas butų Pildomo
sios Tarybos nariu, nes jis 
duoda lik profesionalį patar
navimą, o; tokiaiii' patarnavi-

- J/M* O (• D ? < y ■muį galėtų pasiimti kurį nors 
vietinį daktarą.”
Jurgelionis mano, kad pinigų 

mokėti algas visiems septy
niems (ar šešiems) Pild. Tary
bos nariams atsirastų, nes bu
tų sutaupytos važinėjimo išlai
dos. Be to, Pild. Tarybos nariai 
dirbtų centro raštinės darbinin
kų darbą, todėl dalis tų darbi
ninkų galėtų būti atleista. Pil
domosios Tarybos nariams, jo 
manymu, reikėtų mokėti po $30 
iki $55 per savaitę.

Šituo sumanymu norima pri
versti SLA. viršininkus visą sa
vo laiką pašvęsti tiktai Susivie- 
nymo reikalams ir niekam ki
tam. Bet jį svarstant, reikia 
aiškiai suprasti, kad, jį įvyki
nus, SLA. pasidarytų visai kito
kio pobūdžio organizaciją. Jisai 
tikrumoje pavirstų apdraudos 
kompanija.

Pagal tą planą, dauguma 
Pild. Tarybos narių butų kler
kai, dirbantieji centro raštinė
je. Prezidentas, sakysime, gale- 
tų eiti administratoriaus parei
gas, taigi butų “bosas”, organi
zacijos biznio vedėjas. Sekreto
rius irgi butų “bosas” savo sri
tyje: vestų raštinės reikalus ir 
prižiūrėtų raštinės darbinin
kus. Bet vice-prezidentui, iždi
ninkui ir iždo globėjams nelik
tų daryti nieko kito, kaip dirb
ti lą darbą, kurį centro raštinė
je šiandien dirba merginos. Tai
gi butų du bosai ir keturi kler
kai, dirbantieji po vieno iš tų 
bosų priežiūra. Tokioje Pild. 
Taryboje faktinei |ik du as
mens bųtų viršininkai, o kiti 
keturi butų jų pagelbininkai. ,

Toliaus. Ne visi žmonės nori 
važiuoti į New Yorką (arba, jei 
centras pus Pįttsburghe, tai į 
Pittsburghą) ir tenai gyventi; 
ir iš tų, kurie sutiktų tenai gy
venti, ne visi nori dirbti klerkų 

’ darbą ofise. Taigi, vykinant tą 
planą, pasirinkimas kandidatų į 
SLA. Pild. Tarybą butų labai 
apribotas.

Pagaliau, žmogus, gavęs dar
bą, kuriam jisai turi pašvęsti

visą savo laiką, nori, kad tas 
darbas butų pastovus. O renka
mas viršininkas gali už dviejų 
(arba kad ir trijų) meti) savo 
vietos netekti. Tuomet jisai ne
tektų ir savo darbo centro raš
tinėje. Tuomet jam reikėtų, gal 
būt, ir iš to miesto kraustytis.

Kuomet šitoks netikrumas 
paliečia vieną asmenį (sekreto
rių), kuris dargi gauna ir di
desnį atlyginimą, negu papras
tas raštinės darbininkas, tai pa
dėtis yra pakenčiama. Bet įsi
vaizduokime, kad per kiekvie
nus SLA. Pild. Tarybos rinki
mus gręs pavojus šešiems arba 
septyniems asmenims netekti 
“džiabų”. Galima numanyti, 
kad tuomet SLA. nariai arba 
seimo delegatai (žiūrint, kas 
rinks Pild. Tarybą) nenorės 
jiems “atimti duoną”, ir kas 
sykį bus išrinktas į Pild. Tary
bą, tas joje ir pasiliks visam 
laikui, vis tiek ar jisai bus ge
ras darbininkas, ar negeras. To
dėl viršininkų rinkimas neteks 
jokios vertes. Apmokamieji dar
bininkai, oi faktinei du vyres
nieji iš jų, paliks amžini SLA. 
bosai. Tada, žinoma, SLA. na
rių balsas organizacijos reika
luose palikę be vertės, ir Susi- 
vienymas iš fraternalės organi
zacijos pavirs gryna “inšiurens” 
kompanija. Geresnio kelio pa
versti SLA. apdraudos kompa
nija nebūtų galima ir sugalvo
ti, kaip tas Jurgeiionio pateik
tas planas.

Jurgelionis nori, kad jau at
einančiame seime butų padary
ta pradžia jo plano vykinimui, 

' priimant nutarimą, kad “SLA. 
prezidentas ir iždininkas turėtų 

■ užimti savo vietas Centre tuo- 
jaus po seimo.” Bet tai yra fan
tazija. Kuomet SLA. nariai rin
ko Pild. Tarybą, tokių reikalavi
mų, kad prezidentas ir iždinin
kas važiuotų į New Yorką gy
venti, organizacija jiems nesta
tė. SLA. konstitucija, kuri šian- 

• dien yra galioję, tokio patvar
kymo neturi; ir jeigu seimas 
konstituciją pakeistų, tai tie 
pakeitimai įeitų į galią ne anks
čiau, kaip nuo Naujų Metų. Tąi 
kaip seimas gali įsakyti prezi
dentui ir iždininkui “tuojaus” 
kraustytis į centro vietą? Gry
nas absurdas.

Tačiąu, jeigu tų viršininkų

butų įvykinamas, tai kas butų 
tuo pasiekta? Prieš keletu me
nesių Jurgeli< 
‘‘baisiai svarbių

s sugalvojo 
patąįsą prie 

SEA. konstitucijos, būtent, kad 
Pild. Taryba neprivalo niekam 
pavesti savo galios, nei vienam 
asmeniui, nei kokiam nors ko
mitetui, “nei rųažiąusiąme rei
kale”. Tai kad ir trys yiršinin- 
kai gedėtų centre, vis tiek, pa
gal Jurgelioniu mintį, jie nega
lėtų nieko daryti be visos Pild. 
Tarybos nutarimo. Reiškia, vi
sa kas pasikeistų, tai tik tas, 
kad du darbininkai iš centro 
turėtų bųt pašalinti, o jų vie
tas užimtų prezidentas ir Įždb 
ninkas.

Tuose kits kitam prieštarau
jančiuose Jurgcįionio sumany
muose nematyti jokio senso. 
Atrodo, kad jisai nepasiekė tik
slo savo skandališkomis ątąko-

Ir Lietuva turėjo savo politi- | 
nę emigfraciją. Tie politemig- 
rantai gyveno įvairiose Europos 
valstybėse, o kiti pasiekė net to
limą Pietų Ameriką. Dalis jų 
gyveno Lenkijoje ir buvo susi
metę Vilniuje. ' i

Dabar, Lietuvai Vilnių užė
mus, tie. emigrantai vienas po 
kito suimami. Jau yra suimtas 
išgarsėjęs Jeronimas Plečkaitis, 
Paplauskas, Jurkutei tis ir kiti.

Savo laiku buvo dėta daug 
pastangų, kad butų išleistas am
nestijos įstatymas, bet, deja, 
tokio įstatymo nesulaukta. Tai 
štai dabar tie emigrantai ir su
iminėjami. Juos suima karo 
prokuratūra kaipo savo laiku 
pasislėpusius nuo teismo. Jų 
daugelis Lietuvą apleido 1827-28 
metais, taigi daugiau kaip de
šimts metų. Kiti jų emigracijo
je visai ramiai gyveno ir iš vi
so jau nuo Lietuvos gyvenimo 
buvo nutrukę, o štai dabar tu
rės stoti į teismą.

Tiesa, kai kiurių tų emigran
tų bylos jau buvo sprendžiamos 
ir palyginamai jie buvo švelniai 
baudžiami, o vėliau ir visai nuo 
bausmės atleisti. Kitiems, štai 
kai Ancevičiui, grįžus į Lietuvą, 
jokios bylos nebuvo sudaryta ir 
dabar jisai yra Berlyne Lietu
vos žinių nuolatinis korespon
dentas. Jisai emigracijoje būda
mas bendradarbiavo lenkų spau
doje. Karui prasidėjus gyveno 
Varšuvoje.

Visi tie emigrantai nėra ir 
nebuvo kokie nors Lietuvos val
stybes priešai, o tik kovojo su 
įsigalėjusiu Lietuvoje tautinin
kų režimu, štai jau dabar ir ta
sai tautininkų režimas Lietuvo
je žymiai pasikeitė. Liaudinin
kai, krikščionys demokratai net 
rado galimu kartu su tautinin
kais vyriausybėje bendradar
biauti, o tų emigrantų tarpe e- 
sama ir liaudininkų simpatikų.

Pagaliau emigracijoje kai ku
rių pažiūros, žinoma, politiniai 
įsitikinimai žymiai pasikeitė, 
tai, rodos, čia netiktų juos da
bar vėl teisti, bausti ir jų pra
eities bylas nagrinėti, bet gi 
taip nėra. Kitų jų labai skur
džiai emigracijoje gyveno ir 
Vilnių Lietuvai užėmus nuošir
džiai nudžiugo ir tikėjosi, kad 
jiems bylų nebusią sudaryta. O 
dabar štai iš naujo turi kentė
ti.

Tiesa, kai kas iš emigrantų 
kažkokius'turėjo neaiškius san
tykius su Lenkijos vyriausybės 
tam tikrais skyriais, kurie sekė 
Lietuvęs gyvenimą. Bet juk da
bar jau nebėr nei tos Lenkijos 
vyriausybės, pagaliau net visa 
Lenkijos valstybė vokiečių oku
puota. Bent šiuo metu Lietuvai 
iš Lenkijos puses jokių pavojų 
negresia, rodos, ir šiame atsiti
kime amnestija net ir tokiems 
butų visai vietoje.

O gal norima patirti, kokiais 
metodais Lenkijos buvusi vy
riausybė kovojo su Lietuva, bet 
tai galima atlikti visai kitais 
budais, io ne teismo keliu.

Trumpai tarus, šiuo metu nė
ra jokių vilčių, kad butų išleis
tas apmęstijos įstatymas. Ro
dos, liaudinįnkai seniau apie lai

metugalvojo, bet paskutiniu 
visai apie tai nutilo.

Viena maža pastabėlė, 
met kalbama apie liaudininkus, 
krikščionis demokratus, ar ki
tas Lietuvos politines sroves, 
tai reikia turėti galvoje tįk vie
na, kad Lietuvoje legalizuotai 
veikia tik viena politinė srovė, 
būtent, tautininkai, visos kitos 
politinės srovės viešai gyveni
me negali pasirodyti. Tai turint 
galvoje, reikia visuomet supras
ti, kad kitų politinių srovių 
žmonės viešai traktuojami kai
po paskiri asmens, bet ne tam 
tikrų politinių srovių atstovai.

Savo laiku buvo pranešta, 
kad Vyriausias Komitetas Vil
niaus kraštui Remti susideda iš 
įvairių politinių srovių, bet ir 
čia reikia suprasti, kad į tą ko
mitetą įeina personaliai tam ti
krų politinių srovių įtakoje e- 
sanlieji žmonės, bet jie neatsto
vauja tame komitete politines 
sroves.

Čia yra tik personalis bendra
darbiavimas, kuris nėra pagrįs
tas jokiu politiniu bendradar
biavimu, ar politiniu susitari
mu. Juk labai aišku, jei nėra 
politines srovės legalizuotos, tai 
jau savaime tenka suprasti, kad 
viešai negali būti jokio tų sro
vių atstovų bendradarbiavimo. 
Kiekvienas čia dirba personaliai 
ir tik savo asmens atsakomybe.

Kokiais pagrindais kitų sro
vių žmonės bendradarbiauja 
vyriausybėje, žinių neturima ir 
todėl netenka apie tai kalbėti. 
Viena yra aišku, kad ir į šią 
vyriausybę įeina be tautininkų 
dar. liaudininkai ir krikščionys 
demokrątai. Tenka tik spėlioti, 
kad ir į vyriausybę liaudininkai 
ir krikščionys demokratai įėję 
lik personaliai, kaipo asmens, 
bet ne kaipo tam tikrų politi
nių srovių atstovai.

mis prieš “brolius razbainin- 
kus”, nes tie asmens, kuriuos 
jisai pikčiausiai atakavo, včl 
yra išrinkti į Pildomąją Tary
bą. Tai dabar jisai turi prieš 
juos naują “skymą”: kad sei
mas nutartų, jogei prezidentu 
ir iždininku gali būti tiktai to
kie asmens, kurie sutiks “niu- 
finlis” į New Yprko “flop-hou- 
sę”; o kurie nesutiks, tuos “dis- 
Kvalifikuoti”! Juokingos gudry
bes.

Kuo-

tenka kalbėli su dideliais rezer
vais ir vargu čia liaudininkus 
tenka kaltinti, dėl ko tokios 
amnestijos iki šiol nesusilaukta. 
Juk liaudininkai neturi jokios 
galimybės sušaukti savo šalinin
kus ir, bendran,, viešai visus 
krašto opius reikalus aptarti.

Jei ir buvo kokie nors vienu 
ar kitu klausimu pasitarimai, 
tai gal tik paskirų asmenų, bet 
ne partijos kaipo tokios, nes ji 
viešai negali pasirodyti, kaipo 
nelegalizuota. Tai savotiškas po
litinis surogatas, kuris karo
metu visose gyvenimo šakose pareigūnų ir verslininkų.

VILNIUS. — Ligi, šiol Lie
tuva turėjo Vieną aukštesnę 
technikos mokyklą Kaune ir 
technikos fakultetą Vyt. Didž. 
universitete. Dabar, su atgau
tu Vilniumi yra paveldėjusi dar 
vieną aukštą technikos mokyk
lą, tai Vilniaus Valstybinį Tech
nikumą. Vilniaus Technikumas 
buvo lenkų įsteigtas 1923 m., 
kuriam 1929 mt. pradėti Anta
kalnyje statyti rūmai. Prieš 
keletą metų čia pastatytos di
delės dirbtuvės, o praeitais me
tais pradėtas prie Technikumo 
stalyti dar vienas rūmų korpu
sas. Nors visiems tiems pasta
tams lenkai buvo išleidę apie 
pustrečio milijono litų, tačiau 
statyboje rasta daug spragų, 
kurias dabar teks užtaisyti, da
rant atatinkamą remontą, 
nikumas buvo perimtas 
apleistame stovyje, šiuo 

. Technikume mokosi 430 
nių, dalis kilusių iš buv. Len
kijos sričių; mokytojų yra pa- 

* likta 42, instruktorių 13 ir že
mesniojo personalo 9. Techni
kume tarnaują mokytojai ir 
kt., kurie nemoka lietuvių kal
bos yra įpareigoti jos 
pjučio 1 d. išmokti ir 
ekzaminus. Vilniaus 
Technikumo dirbtuvės 
bai didelės ir gerai įrengtos. 
Jose gaminamos linams minti 
mašmos, durpėms kasti, meta
lams apdirbti, įvairios gamy
binės mašinos ir jų dalys, nei 
tiksliausieji medicinos instru
mentai ir kt. Technikumo dirb
tuvės gauna užsakymų* paga
minti pramonės įmonėms ga
mybines mašinas, dalis ir kl. 
sudėtines. Nuo naujų mokslo 
metų Vilniaus Valstyb. Tech
nikumo mokslo planas bus pa
keistas taip, kad tarp vilniškio 
ir kauniškio technikumų nebū
tų paralelizmo (lygiagretumo). 
Vilniaus Technikumas dar len
kų laikais buvo laikomas viena 
geriausių šios rųšies mokyklų 
buv. Lenkijoje. Per savo 16 
metų gyvavimo laikotarpį jis 
yra paruošęs nemažą būrį ar- 
chitektų-statybininkų, mechani
kų, geležinkelininkų-elektrotech- 
nikų, sauskelių ir vandens tech
nikų, matininkų ir chemikų.

Tech- 
labai 
metu 
moki-

iki rug-
išlaikyti

Vaisi.
yra la-

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Vilnioje įsteigtas Rotary 
Klubas, į kurį įsirašė žymus 
būrys aukštesniųjų Vilniaus
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Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Amerikoje Lankosi Lietuvos Dailininkas 
Matislovas Dobužinskis

Prieš kiek laiko į Jungt. konsulas adv. Shallna, o pir- 
Valstijas atvyko paskilbęs Lie
tuvos dailininkas, teatrinių de
koracijų piešėjas, 
Dobužinskis.

Bostono lietuviai 
kurinių 
apie tai
“ Artisto

parodą, 
rašo:

Matislovas

surengė jo 
“Keleivis”

Dobuiinskio kurinių 
parodu. • •

“Neseniai Bostonan yra at
vykęs artistas Matislovas Do
bužinskis, kuris turi su savim 
atsivežęs daug pieštų Lietuvos 
vaizdų, todėl gimė mintis su-

Tam tikslui susidarė iš vietos 
lietuvių komitetas, kurio gar
bės pirmininku yra Lietuvos

ELEKTRIKINES

LEDAUNES

5 pėdų dydžio visų geriausių iš- 
dirbysčių po $79.50

po $114.50, ir po $119.50 iki 
$234.50.

mininku—Wm. A. Ainsie.
“Patalpa parodai gauta In

ternational Institute, 190 Bea- 
con st.,—ten pat, kur buvo 
Petro Rimšos skulptūros paro
da. Dobužinskio kūrybos pa
roda atsidarė sekmadienį, ge
gužės 12 d., 2 vai. popiet, ir 
tęsis iki gegužės 19 dienos. 
Paprastomis savaitės dienomis 
International Institutas b u S, at
daras nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro; šeštadienį, nuo 5 iki 
10 vakaro, o sekmadieniais — 
nuo 2 vai. popiet iki 9 v- vak.

“Artistas Dobužinskis yra 
gimęs Rusijoj, bet kilęs iš se
nos lietuvių šeimynos ir jis 
yra plačiai keliavęs ir visur 
studijavęs senovišką architek
tūrą. Yra plačiai žinomas kaip 
talentingas scenerijų piešėjas. 
Ir New Yorkan jis buvo pa
kviestas iš Lietuvos vienam te
atrui scenerijas nupiešti. Jo 
piešti Lietuvos vaizdai yra y- 
patingai įdomus lietuviams.”

Vokiečių artilerijos trokai
NA JJIENŲ-aCME Teiepnoio 

su kareiviais Belgijoje.

PERSIKĖLĖ Į
NAUJĄ VIETĄ

PIRKIT NAUJA
Chrysler arba Plymoutb

Tai yra Geriausi Ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Su kiekviena elektrikine ledau- 
ne šiame išpardavime duodame 
DYKAI 100 šmotų indų setą, 

arba gražią mažą radiją.

T1OOVER 
SPĖČIAU*

Frevlovi mod«b r«co»* 
•triKfed ot th« Hooy*r 
Facfory.

At these prkesthey’ll besnapped 
u p quickly. Every cleaner ln fop- 
noteh condition—newly equipped 
—and guvranteed forona full ytar.

MODIL 109 Also MODIL 941

$|9?5 $2f95
Thl» nomcplato your 
anuranc* of a GEH-

Joseph F.
BUDRIK

Furniture 
House

3409-11 ir 3417-21 
So. Halsted St.
Tel. YARDS 3088.

Budriko žymus radio programas 
iš WCFL k. nedėlios vakare 9 v. 

Chlcagos laiku.

Gero Valgio 
Svarbumas

parodų sezonas, 
ir pats 'judėjimas 
Tačiau dar viena

SVeikalą ir linksmumas kiek
vieno ižmogaus priklauso nuo 
maisto, nes maistas yra už vis 
reikalingiausias 
gaus gyvybei.

Laukiama 
Lietuvių Dailės 
Parodos

Baigiasi 
mažėja jos 
eina lėtyn.
didelė dailės-meno paroda šį 
pavasarį turėtų įvykti, tai lie
tuvių dailės paroda SLA Sei
mo metu. Parodai vieta buvus 
numatyta Parnassus galerija.

daiktas žmo- 
Bet mes kažin 

kodėl per daug jau mažai tesi- 
įdomaujame kasdieniniu val
giu, nei kiek negalvodami apie, 
jo padarymą, pirm negu atneš-

• Visi belgai Chicagoj ir vi- 
d’urvakarinėse valstijose vakar 
gavo įsakymą užsiregistruoti 
vietos konsulate, 201 N. Wells 
Street. Atstovybe Washingtone 
aiškina, kad Belgija paskelbė 
generalę mobilizaciją ir Ameri
kos belgai gali būti pašaukti 
karo tarnybon.

S. Draugelis, kuris turėjo 
taverną ir restorantą po ant
rašu 4949 S. Ha’sted St., da
bar persikėlė į naują vietą, Oak 
Lawn distrikte, prie Robertą 
Road ir 85 gat. Tavernas va
dinsis “Hill Top Inn”.

Ten bus duodami užkandžiai. 
Ten ir puiki vieta piknikams, 
nes yra gražus daržas ir sve
tainė, kur bus galima turėti 
gerus laikus.

Reikia pažymėti, kad p. So
fija Drangelienė yra gera vi
rėja. T. R.

APRUPINK SAVO MAŠINĄ 
DĖL VASAROS

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpilk vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei- 
knlus

KAYO’S SERVICE STATION 
3047 So. Halsted St. Victory 9807

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted SL
Tel Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STRIBUTORS

Parduodam goriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. RooseveJt Rd,
CICERO, ILL.

Estelle Pralle
Atvyks į Chicagą

P-lė Estelle Pralle, čiagime 
lietuvaitė dailininkė, kuri gy
vena Miami, Fla., šiomis die
nomis ruošasi būti Chieagoje. 
Nori aplankyti tėvelius ir 
draugus. Ji dirba ‘‘mūviu kar
tinius” judžių kompanijai.

P-lė Pralle kelis kartus da
lyvavo lietuvių meno parodoje 
Chieagoje.

P le N. Jasiukynaitę 
Dalyvauja Meno ’ 
Parodoj New Yorke

Gerai žinoma menininkų ra
teliuose p-lė Natalija Jasiuky- 
naitė New Yorke dalyvauju 
bendroje meno parodoje. Jos 
kūrinys, vardu “Spanish Štili 
Life”, puošia šią didelę paro-

dėlėse meno parodose.

Naujos 
Meno Parodos

Hovsip Pushman 
Tapybos Paroda

Anderson meno galerija, 530 
S. Michigan avė., rodo pary
žiečio Hovsip Pushman’o dai
lės darbus. Paroda yra nepa
prastai įdomi; kiekvienas pa
veikslas užintriguoja žiūrėto
ją-

Chicago Galleries 
—Gera Parodą

Ligi galo šio mėnesio Chica
go Galleries Assn., 215 N. Mi- 
chigan avė., rodys keleto chi- 
čagiečių dailininkų darbus. 
Tarp kitų pirmenybę turi Jcs- 
sie Anus Botke su savo 
ščių paveikslais ir 
Johnson su portretais.

pauk-
Frank

d

ros sezonui, tokiu budu teks 
ją rengti Morrison viešbutyje,

Bene Lietuvis Laimėjo 
Stipendiją j Romos 
Akademiją

John Gulias 23 metų am
žiaus jaunuolis Nev^’ Yorko 
skulptorius, laimėjo stipendi
ją i American Academy in 
Rome už kumštininko statulą, 
vardu: ‘tUndaunted/*

■ Ši stipendija yra aukščiau
sia plastikiniame 
gauna tik vienas
studentas kiekvienais metais. 
Iš pavardės atrodo, kad John 
Gulias bus bene lietuvis?

Mokslininkai kasdien užimti, 
kad surasti kaip geriau išaugin
ti derlių. Maisto gamybos dirb
tuvės ekspertai stud juoja ga
minimo procesą, kad palaikyti 
maiste būtiniausius elementus, 
kad nepagadinti tai, ką gamta 
yra suteikusi, o moterys ir vy
rai — prekybininkai visuomet 
pasirengę aptarnauti tūkstan
čius pirkėjų kasdien.

Čia pat Chicagoj turime la
bai didelę organizaciją, kuri

. Specialus 
Išpardavimas

Pas “MIDWEST STORES”
EXTRA DIDELĖS VERTYBĖS — PENKTAD. IR

ŠEŠTAI). GEGUŽĖS 17 ir 18

PIRK DABAR! SUTAUPYK DAUGIAU!
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Gryno Smetono

Sviestas Vyniotas sv. 28//ac
mene. Ją 
Amerikos

pristatymu. Tai 
šių prekybininkų
— arba Midwest 
suomei budb’kad 
vo pirkėjams
sius valgomuosius daiktus, kad

pilnai patyru- 
organizacij a 

Stores. Ji vi- 
parupinti sa-

galimai geriau-

Paskutine Paskaita
Ateinantį ketvirtadienį Art 

Institute įvyks bene paskutinė 
nemokama paskaita. Tema 
“Tobulas Miestas”. Skaitys p. 
H. Parker. Pradžia 6:30 vai. 
vak. (Fullerton salėje).

Studentų Piknikas 
Naujoj Vietoj, 
Naujam Darže

Įvyksta šį sekmadienį

ką gamta yra davusi. O kad tai 
geriausia atsiekti, organizacija 
turi nuosavus sandėlius, geriau
sia patyrusius žmones, kurie 
žino kur geriausia pirkti. Pa
skui, daug kreipiama domės ir 
į valgių sanitarišką priežiūrą,

laikomi šaldy-

All-Illinois 
Rytoj Atidaro 
Parodą

šeštadienį popiet, geg. 18
Ąll-Illįnois Suciety of the Fine 
Arts menininkų draugija iš
kilmingai atidarys didelę savo 
narių dailės parodą Stevens 
viešbutyje 3-iain aukšte, šf 
kartą eksponatai susideda iš 
ai. ir vandens dažų tapybos.

Tarptautinė
Art Institute

Ar| Institute dar galima pa
matyti tikrai gerą dailės pa-

Lietuvių Studentų Kliubas 
rengia gegužinę sekmadienį, 
gegužės 19 d., Sudento darže, 
6600 W. llth St. Daržas yra 
naujas ir labai prieinamas. Su 
tramvajum galite važiuoti 
Halsted-llth iki galo; tenai bu- 
sai priveža prie pat vartų. Su 
automobiliais tik trumpa kelio
nė nuo miesto.

Sudento daržas tik. šiemet 
naujai atidarytas. Visi prietai
sai nauji, baras, virtuvė ir šo
kių salė. Taipgi yra septynių 
akrų “parking space” ir didelė 
pieva beisbolą<>lošti ir lenkty
nėms. Piknikų stalai bus įreng
ti sodne, kuris dabar gražiai 
žaliuoja. |

Studentai bus prisirengę su 
senoviškais lietuviškais valgiais, 
Kugeliu, dešromis, kopūstais ir 
taip toliau. Bus tyro, šalto alu
čio. Turėsim didelį degantį lau
žą pievoje, apie kurį vakare ga
lėsim stovėti ir dainuoti lietu
viškas (Įainas. Pasimatysim su 
senais draugais ir praleisim 
smagiai laiką. Įžanga nemoka
ma.

Studentai prašo visus atsilan
kyti. —Studentas.

tuvuose.
Ši organizacija turi jau virš 

500 narių krautuvininkų po vi
są Chicagą. Jas gyvai palaiko 
tūkstančių tuksiančiai šeimi
ninkių, nes jos jau įsitikino 
kokį patarnavimą teikia Mid- 
wesl Stores. Tad, persiškai ly
kite šiandien Naujienose Mid- 
west Stores skelbimą ir jus įsi
tikinsite' ką už kokią kainą ga
lima nupirkti ir pirmai progai 
pasilaikius nueikite į krautuvę

Šiužąs Turi Baigti 
“Sėdėjimo Streiką”

BRIDGEPORT. — Apskričio 
teisėjas R. J. Dunne vakar įsa
kė lietuviui Aleksui Služui bai
gti “sėdėjimo streiką”, kurį jis 
buk buvo paskelbęs savo žmo
nai Estelle C. Služienei. Ji gy
vena, su 3 metų dukrele Dar- 
line, adresu 3419 So. Union 
a’venue.

Einant skundu, Šiužąs išti- 
sąs valandas išsėdėdavo prie 
žmonos buto durų, o retkar
čiais mėtydavo akmenis į lan
gus.

Šiužąs aiškinosi, kad jis te
norėjo priversti savo žmoną su 
juo susitikti, pasikalbėti 
— susitaikyti. Jie- yra 
skyrę.

ir gal 
persi-

Garsinkitės “N-nose”

• Miesto taryba gavo pasiū
lymą panaikinti gatvekarius 
BroadWay gatvės linijoj ir įves
ti autobusus. Sako, gatvekarių 
panaikinimas pakeltų tos gat
vės nuosavybių vertę.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus n 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam j farmas ir kitu* miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 0066

* fotografas

Geriausiai Padaromas Sviestas. Kasdien Gaunamas šviežus 
“GOLD MEDAL"

Miltai
‘ I '

24'/2 sv. 
maiš. 94c

“MIDWEST” Puikiausia Goldcn Santos
KAVA 3 sv. maiš. 39c 1 sv. maiš. 13*
“M. J. B.” Kava Geriausia sv. ken. 290
“ELMDALE” Pjaustyti žali žirniai No. 2 ken. 2 už 19c
“TASTEWELL” pjaustyti Burokai No. 2 ken. 2 už 19c
“MIDWEST” Pjaustyti Morkai No. 2 ken. 2 už 19c
“SHURFINE” Pineapplc Sunka 12 unc. ken. 2 už 19c
Gardus Komai Ant Varpų
NIBLET-EARS
“LIBBY’S” HOMOGENIZED 
KŪDIKIAMS VALGIAI 13 rusių
“MIDWEST” Gryni

PRESERVES ar Pvčiai

12 kene 29*
3 ken. 250

2 sv. džar. 29*
4 pak. 190“KOSTO” Dezorlai

“RED CROSS” Spaghetti ar Makaronai 7 unc. pak. 3 už 13c
“RED CROSS” Spaghetti ar Makaronai 1 sv. pak. Z už 17c

“MILNUT”' aukš.. ken. ~ 4 už 22*
3 sv. ken. 49^

aukš. ken.
CRISCO” 1 sv. ken. 19c

i BULVĖS Puikios Kalifornijos 10 sv. 290
“BIG KERNEL” Paukščiams Sekios 16 unc. pak. 170
“BIG KERNEL” Birdolene 2 unc. pak. 90

šį“AMERICAN FAMILY” Muilas
AMER. FAM.” Trupiniai

Trupiniai inaž. 9c

did. šmot.

3 Už 170

“OCTAGON” Skalbimo Muilas
Valyklis ir Vandens Minkštytojas
“SOFWASH” did. 32 unc. pak.

3 už 130

19*
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

500

eikK NUO WEST| NE.S PIGIAU

MįDWEgTffiSTQRES

Laikas Malevoti! >
........ Į.IĮ.,.I.H III . I . I.

Daleįskite mums pagelbėti jums pagražinti 
jūsų narna. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malevos, varnišių, šelakų ir sienoms 
popiĮEjrų.

DYKAI Pa|aripias Dėl Dekoracijų. 
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj,

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 S. Halsted Street Tel. Gąnąl 5063 S

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd S t.
fel. ENG. 5883-5840

6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai 
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus

KLINIKAS

$13.50
$50.00

RAUDONG1SLIŲ $,OC fjH
Išėmimas ir Ligon. S-w«Vw
REUMATIZMAS Afl
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaininacija $ j A
ir vaistai .................. T I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

SVEIKATOS 
TONSILUS 
Išima Už ...........
PRABUVIMAS 
Ligoninėje .........

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

Sophie 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasd’^n nnn 8-30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirs’t vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.



NAUJIENOS, Chicago, III.
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PERGYVENA AUDRA IR J10 METU 
IŠAUGO 11-ka KARTU Diena Is Dienos

Cicero SLA Kuopos 10 m. Sukakties 
Paminėjimas

šį šeštadienį, gegužės 18 d., 
Ciceros SLA 301 kuopa minės 
savo 10 metų gyvavimo sukak
tį. Tai bus smagu su ciceriečiais 
pasilinksminti ne tik visiems

Lietuviai “Bučeriai” 
Ir “Groserninkai” 
Piknikuoja

IŠKILMINGO3 KRIKŠTYNOS 
BRIDGEPORTE

apylinkę 
ir susto- 
Kotrynor 

pal ko jiems

linkių ir patiem didmiesčio, bet 
ir bendrai visiems lietuviams. 
Ir ve štai dėl ko.

Lygiai prieš dešimtį 
SLA pergyveno aštrią 
Lietuviško kraujo “burliokai” 
buvo užsispyrę SLA paimti į 
savo rankas arba sunaikinti vi
są organizaciją. Kas iš to jų 
darbo išėjo, visiems yra žino
ma. Viena ką jie atsiekė, tai 
suardė keletą kuopų ir drauge 
su savim 
šimtų jų 
rių.

Bet tas
pakenkė, bet dar pagelbėjo, 
iš organizacijos pasitraukė 
bolšcvikuojanti nariai ir 
keletą pastarųjų metų buvo 
kiek ramiau.

metų 
kovą.

nusivedė kelioliką 
sudcmoralizuotų na-

Bučcrių ir Groserninkų Są
junga Rridgeporte ateinantį 
sekmadienį, gegužės 19 d., retu 
gia išvažiavimą prieš Liet. Tau
tiškas kapines p. Kubilio darže, 
prie Kean Avė.

šiame išvažiavime bus gali
ma turėti tikrai smagius lai
kus, nes bus smagi muzika ir 
gardys užkandžiai veltui su 
gėrimais.

. Čia kviečiami dalyvauti kaip 
biznieriai, taip ir jų nemėjai- 
klijentai. —A. B.

B w; w 

i

Jurgio lietuvi’

SLA ne tik kad ne
neš

per

Didis Laikrodžių 
Išpardavimas

So.

Gudaičių 
11-tos

sūnaus
Wardos

Clark - Maple 
Chevrolet Pigumai!
Išsirinkite Automobili Dabar! 

200 autom, ir trokų pilnai page
rinti ir tinkami važiavimui. Ap
žiūrėkite musų automobilus mu
sų įstaigoje, 940 Milwaukee 
Avė. Atdara vakarais ir sekma
dieniais.
'39 
’38 
37 

•36 
’34 
*33 
'39 
’37 
’36
36 
36 
37

, '33 
’32 
’33 
’34
Daug iš tų karų turi radijus ir 
šildytuvus. Sąlygos taip mažos, 

. kaip $5 rankpinigiai ir 18 mėn. 
išmokėjimui.

Autorizuoti Chevrolet 
Dyleriai per 20 metų.

CLARK-MAPLE 
CHEVROLET CO.

940 Mihvaukee Avė.

CHEVROLET 5 n. sėd. $495 
CHEVROLET sėd. trnk. 380 
CHEV. 5 pas. trk. radio 330 
CHEVROLET 5 nas. sėd. 225 
CHEV. 5 pas. kaip naujas 135 
CHEV. 4 durų sedan 95 

PLYM. 4 durti trunk sd. 515 
PLYM. 4 durų trunk sėd. 365 
PLYM. 4 duru sedan 275 
DE SOTO 4 durų trunk 285 
STUDEBAKER 4 d-rų trk. 275 
CHRYSLER Royal sedan 
CHEV. 5 pas. sedan 
CHEV. 5 pas. sedan 
OLDSMOBILE 4 dr. sėd. 
HUDSON 4 durų ..........

385
95
50

125
125

"V MAUJIENŲ-ACME Teluphoto
Iš kairės į dešinę: karo sekretoriaus asistentas Louis Johnson, admirolas Ma

roki R. Stark, karo laivyno sekretoriaus asistentas Louis Conipton, laivyno sek
retorius Charles Edison ir kiti. Jie susirinko drauge su prezidentu aptarti Jun
gtinių Valstijų apsigynimo klausimą.

Richar-

kad p 
p’rmu-

Cicero kuopa iš apie 10 narių 
išaugo iki 110

Ta SLA organizacijos griovi
mo audra perėjo ir per Cicero 
lietuvių koloniją. Negalėdami 
susikalbėti su lietuviškais “bur
liokais”, apie desėtkas rimtes
nių narių suorganizavo naują 
kuopą ir šiandien po dešimties 
metų ta kuopa išaugo apie 
vienuoliką kartų, tai yra iš 10 
iki 110 narių.

Taigi, šios kuopos veikla ga
li pasidžiaugti ne vien tik cice- 
riečiai, bet visi SLA nariai.

Šį šeštadienį Cicero SLA na
riai, švęsdami savo kuopos 10 
metų sukaktį, tikisi susilaukti 
daug svečių ne tik iš SLA kuo
pų, bet ir šiaip lietuvių. Už 50 
centų įžangą cicerietės paga
mins gerą vakarienę, bus gerų 
gėrimų, gera muzika ir kiti pa- 
marginimai. Taigi, šį šeštadienį 
pasimatysim p-nų Šemctų sve
tainėje, 1500 S. 19 Avė.

Cicerietis. I

laikrodžių, žiedų, pa-

Krasny Jewelers, 5429 
Ashland Avė. — brangenybių 
krautuvės savininkui p. Anton 
Krasny. staigiai mirus, paskelb
tas didelis brangenybių išpar
davimas. Krautuvė pilna įvai
riausių
puošalų, karolių ir kitokių dai
ktų. Ir viskas dabar eina iš
pardavimui puse • kaina. Išpar
davimą skelbia jo sūnūs Dr. 
Edward Krasny, nes jis vesti 
prekybos neturi galimybių.

Anton Krasny buvo labai ge
rai apylinkės žinomas preky
bininkas. Per pastaruosius 30 
metų jis vertėsi ta prekyba 
r nestebėtina, kad jis taip iš

garsėjo. Bet čia nelaimė. Pra
eitą savaitę einant iš namų 
1505 W. Garfield Blvd. pake
liui į krautuvę jį ištiko šir
dies antpuolis ir mirė.

Rytoj Naujienose tilps jo pa
lik mo išpardavimo didelis skel
bimas, kurį prašome atidžiai 
perskaityti ir įsitikinti kaip 
viskas pigiai išparduodama.

(Skelb;)

x xx x x nmmm r xx xtxxxxxyxx
Lietuvių Studentų Kliubas (Lithuanian University Club) rengia

= NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS 19,1940
■ Naujame Sudent Darže, 6600 W. lllth St.
M Turėsimo senoviškų Lietuviškų valgių ir gėrimų. Pasišoksim ir pa- 
U silinksminsime. įžanga Dykai. Pradžia 11 vai. ryto.

Studentai Kviečia Visus

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
JOE ADOMAITIS ir KATHERINE ADAMS

CASTLE—INN
Įvyks šeštadienį, gegužės 25 d., 1940

5700 WCst 79th Street
Buvo 6011 S. Halsted Street

Kviečiame visus savo draugus atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti musų iškilmingam atidaryme. Geri valgiai. Geras alus.

Geri Likierai

PRUDENCIJOS VARDADIENIO PARE 
Rengia PRUDENCIJA IR JUOZAS RACHUNAI, 

— įvyks —

šeštadienio Vakare, Gegužės 18 d., 1940. ‘ 
AUDITORIUM TAVERN

3137 SOUTH HALSTED STREET
Kviečiame visus draugus, gimines ir pažįstamus dalyvauti šioj- 
parėję. Bus užkandžių visiems veltui. Skaniausių gėrimų, užtekti
nai, kad visi smagiai praleisite laiką. Gros gera muzika šokiams.

Kviečia visus—
PRUDENCIJA IR JUOZAS RACHUNAI.

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS PIKNIKAS Cicero Ruošiasi
I

Gegužes 19 d. Liberty darže (buvusioje Dambrausko 
farmoje) Įvyks Chicagos Lietuvių Draugijos kontesto 
baigtuvių gegužinė. Visi nariai, kurie įsirašė i draugiją 
per šį kontestą, bus nemokamai pavaišinti. Be to, jie ga
lės smagiai pasišokti prie p. George Steponavičiaus or
kestro. ■ i i ■ *

Tačiau kviečiame atsilankyti ne tik per šį kontestą 
įsirašiusius narius, bet ir “oldtaimerius”: atvykite, susi
pažinkite su naujaisiais savo šeimos nariais ir drauge su 
jais linksmai laiką praleiskite.

Iškilmingoms Vedy 
boms, Sukaktims

Šaunios Vestuves

Mount Greenwocdo
Rankas Nebemokės
Dividendų

Marųuette Parko mdkės 
apie 5%.

Paskutiniam bertainiuiam ra
porte apie užsidariusių valstijos 
bankų stovį, rcceiveris Cha’. 
Albers

Ii.
Mount

bankas užlhigė likvidac j i su- 
grąžindamas depozitoriams 
38'/4% pinigų. Depozitoriai ši
tame banke prarado $38,828.

Daug didesnius nucstoliiis 
turėjo žmonės, pasidėję pinigui 
Morton G rovė Trust and Sav- 
ngs banke, čia jie prarado 

$117,137, nors ir atgavo 53.1%

RcceivCrįo praneš n ra Mar- 
ųuctte Parko State bankas jau 
išmokei o deDozitoriams 35% ir

11 /.clllcl clĮJlV t J /O*

Kitu banku stovis sekamas:
Madison Sųuare State — Iš

Marshall Sųuare Stale — Iš

Maywood State —’ Išmokėjo 
35%, žada apie 5%.

Melrose Park State — Išmo
kėjo 50%, žada apie 5%.

Millard State — Išmokėjo 
15 % , žada 5—10%.

Montrose Trust and Savings
— Išmokėjo 15%, žada

Morgan Park Trust and 
ings — Išmokėjo 57%%,

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

LUNCH ROOM IR GAS STATION
šeštadienį ir Sekm., Gegužės 18-19 d.d 

LEO SURKUS, Savininkas
Ant Archer ir 147 Gat—Archer 4A

Vadinama LONE STAR INN. 2 mylios šiapus Lockport, UI. 
Užkandžiai ir Muzika Veltui.

apie

Sav- 
žadi

Kur Kreiptis Jei Pinigų 
Negavote.

Jeigu turėjote pinigų aukš 
ciau minėtuose bankuose, bet 
pažymėtų dividendų negavote, 
tai kreipkitės pas ( receiVerį 
Charles II. Albers, adresu 7 
South’ Dearkorn. Atsineškite 
bankinę knygutę ar kitus įro
dymus, kad pinigų banke turė
jote. /’

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

CICERO. — Rytoj vestuvės 
pianistės Aldonos Šokas ir Al 
Brazio, savininko Liberty Tap 
Room ir radio dainininko-artis- 
to.

Vestuvių puota Liuosybės 
svetainėj. Bus daug, daug sve- 
č ų. Brolaičių tarpe figūruoja 
Frank Jasutis, R 
prezidentas ir sau 
pasiskyrė Onukę 
artistę-dainininkę.
savo Cicero mergaites aplankė, 
bet gerai, kad gražią ir gabią 
pasirinko. Bet la Rykis broli, 
kad galvos neapsuktų. O 
gu tas ir 
go, nes 
mainyti?

R. Kliubo 
už pajaune 
Skeveriutę, 
Prezidentas

Neseniai į musų 
buvo atlėkęs garnys 
jęs ponų Antano ir 
Gudaičių name,
gražų sune’į. Pp. Gudaičiai gy
vena adresu 833 W. 33rd PI.

Todėl, dabar gegužės 19 die- 
ią, įvyks iškilmin os naujagi
mio krikštynos. Krikštas bi> 
suteiktas šv, 
bažnyčioje.

Kūmai pp. 
yra pakviesti
alderųranas gerb. ponas Hugh 
B. Connelly ir gerb. p. Agnės 
Mažeikienė, laidotuvių direkto
riaus, p. Mažeikos žmona. Sū
nui vardas bus duotas 
das Antanas.

čia reikia pažymėli, 
Antanas Gudaitis yra
tinis kapitonas 11 warde. Jis 
atstovauja 57 precinktą ir yra 
žymus 'veikėjas Bridgeporto 
apylinkėje. Jis ne tik gražiai 
darbuojasi Bridgeporto kolioni- 
joj, o ir žymiai prisideda prie 
Lietuvių Demokratų veikimo 
visoje Chicagoje. Dabartiniu 
laiku eina vice pirmininko pa
reigas Cook County Lietuvių 
Demokratų Lygoj.

Nors jis yra čiagmęs, ta
čiau nuo lietuvių veikimo ne- 
■išalina. Skaito lietuvių laik
raščius ir rimtai domisi Ame- 
r.kos lietuvių gyvenimo veik
la. Todėl yra rimto pagrindo 
tikėtis, kad jis ir savo sūnų 
išauklės taipgi ne tik geru 
Amerikos piliečiu, o ir pavyz
dingu Amerikos lietuviu.

Rep.

BARRICK’Sl
PAINI STORE

6050 S. Halsted St.
Pirma 5905 So. Kedzie Avė.

Karolis Požėla
Buvo Fonde
Gegužės

$25.00

14 584.49

$609.49
August, 
IždininkėFondo

Gegužės 14 d. atska toj įsi- 
briove nemaloni klaida. Ben
dra suma turėjo būti $581.49.

Trys Jaunuoliai
Elektros Kėdei

ap-Kaip šįryt anksti Cook 
skričio kalėjimo1 elektros kėdėj 
turėjo mirti trys jaunuoliai už 
senelio Viggo P. Peįerson’o nu
šovimą Nortlisidčs alinėj, ad. 
1859 N. Washtenaw avenue. 
Pasmerktieji buvo Harry Dre- 
wek, 22, Frank Michalowski, 
2’5, ir Victor Wnukowski, 25.

Einant į spaudą dar nebuvo 
žinoma ar bausmė bus tikrai 
įvykinta, nes galimas 
kad gubernatorius jų 
lės ir bausmę pakeis 
kalėjimu.

daiktas, 
pasigair 
amžinu

Komunistai Renka 
Balsuotojų Parašus

Chicagos ir valstijos komu
nistai šią savaitę pradėjo rink
ti parašus peticijoms, kuriose 
reikalauja uždėti jų kandidatų 
vardus ant lapkričio rinkimų 
baliotų. Parašų reikia 25,000 iš 
kiekvieno valstijos apskričio.

Komunistų kandidatai yra 
Jack Johnstone į senatorius ir 
Frank Mucci i gubernatorius.

įvyktų, tai nieko 
neprošalį stoną

jei- 
blo- 
per-

sve- 
par-

Sukaktys
Sekmadienį p. šemeto 

tainėj, 10 metų jubiliejaus 
ty — tai Gust Jasučio ir jo
žmonos. M nes 10 metų ženy- 
binio gyvenimo sukaktuves.

Taipgi sekmadienio vakare 
p.p. Miliauckų name, 1837 So. 
49th Ct 
— tai 
sakau, 
boy.

“Stork shosvėr party” 
jaunųjų ‘Miliauckų., Aš 
good luck for a

Susirinkimai

babv

Liuo-Penktadienio vakare 
sybės svetanėj, mėnesinis su
sirinkimas Kultūros Draugijos, 
skyriaus Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Visi nariai minėtos 
draugijos ateikite užsimokėti 
savo dukles, — sutrumpinsit 
laiką važiuodami Chicagon. Vi
sus reikalus galite atlikti vie
toj. Katrie ir nepriklausot 
draugijon, o norit įstoti, galit 
ir tai padaryti. Teisės tos pa
čios.

j » » o
Lietuvių Kareivių Draugystė 

turi savo mėnesinį susirinkimą 
šį sekmadienį, po pietų, Liuo
sybės svetainėj. Ateikite visi. 
Katrie dar neturit pasiėmę ti- 
kietų busimam piknikui, pasi
imkite. Jau kai kurie pardavė 
po kelias knygeles, nes tikie- 
to kaina tik 10c. Yra brangių 
vertybių laimėjimui. Piknikas 
28 dieną Liepos, Liberty Dar
že. D.

Tautiški Šokiai
Karo Aukoms

šeštadienį Chicągos universi
teto Tarptautiniuose Rūmuose, 
1414 East 59th Street, įvyks 
“Geros Valios Diena”, Dienos 
prdga rūmai rengia tautiškų šo
kių koncertą, kurio visą pelną.

& Daktaro egzaminuojamas 
62 metų chicagiet’s William 
Fręderięk Merlę, tikrino, kad 
jis jaučiasi “sveikas kaip ridi
kas”. Daktaras pakraipė galvą 
ir nieko neatsakė. Po egzamina- 
cijos Merle nuėjo į Apollo ka
baretą adresu 169 N. Clark st. 
ir ten krito negyvas. Gavo šir-
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skiria Europos karo* civilinėms dies ataką. Gyveno Seneca vieŠ- 
butyj.aukoms

t - t. J. A- i 1 - a. • u.. • ; .*• .• *
i •
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SIDABRINĖS
VESTUVĖS

Šią savaitę plačiai žinoma 
Westsidės lietuvių šeimyna,' pp. 
Juozas ir Juzefą Balsevičiai, 
2325 South Hoyne avenue. 
švenčia sidabrines šeimyninio 
gyvenimo sukaktuves.

Sekmadienį sukaktuvėms pa
minėti yra rengiamas banke
tas W. Neffo salėj, 2435 So. 
Lcavitt Street, kur pp. Bdlsevi- 
čius pasveikinti susirinks dide
lis būrys draugų ir giminių.

Jubiliantai turi išauginę du 
sūnūs. Vyresnysis Jerry jau 
yra baigęs mokslus ir dabar 
turi atsakomingą darbą Sears, 
Roebuck bendrovėj, o jaunes
nis, Lawrence birželio menesį 
baigia Harrison High mokyk
lą.

Per 19 daugiau metų pp. Bal- 
sevič’ai šioj kolonijoj užlaikė 
“hardware” biznį ir yra veik
lus apylinkės gyvenime.

Linkim jiems laimingai su
laukti auksinių vestuvių.

x Draugė.

Anne

Mary

Florence

30, su

su Stella

Tšsiėmė Leidimus 
crlvborns 
(Chicagoj)

Franres Weber, 23, su
Sirvid, 23

Joseph Howard, 23, su
Dombrose, 22

Joseph Sharauskas, 24, su
Emily Burba, 24

John Juris, 24, su
Walczak, 21

Anthony Bakutis,
Irene Kantrimas, 22

Jojin Kedvesh, 27,
Osada, 28

Algerd Brazis, 25, su Aldona
Šokas, 22

Andrew Turausky, 22, su Eli-
zabeth Schiel, 21

Albert Stanish, 30, su Mary
Walsh, 23

Elmer Kovarik, 25, su Helen
Banis, 23

Edward Misevich, 25, su Ma
ry Meredith, 23

’’«ikalauja
Perskiru

Louise Galainis nuo George 
Galainis

.Ai &£ ■ .1*4.1

Turime Visokių

REIKMENŲ!
Šiemet namų dabinimo ir 
pataisymo klausimus spręsk 
greitai ir lengvai—pirk vi
sus reikmenis iš patikimos 
malevų ir sienų popierius 
krautuvės, kur turite pilną 
pasirinkimą reikalaujamų 
dalykų. Ateikit pas mus 
geriausios rūšies popierių ir 
malevų — nebrangia kaina!

RENDUOJAM
Sienų popieriams nuimti ir 
grindims šveisti mašinas ir 
Edžerius. Instrukcijos dy 
kai.

TIK PAŠAUK
Englewood
ATDARA VAKARAIS: ANTR.

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito pristatymo patarna
vimas).

f...........................................■■——n.
Turime visą eilę 

LANGAMS UŽLAIDAS
Nominale kaina

Ann Bogush nuo Paul Bo
gush

Gavo
Porskiras

Veronica Petrauskas nuo Ka
zimiero Petrauskas

Stengiasi “Atvilioti”
Chicagon Aviacijos
Laboratoriją

“Priešų lėktuvams sunku 
pasiekti”

Kongresas Washingtone ne
trukus autorizuok įsteigimą di
džiulės karo aviacijos laborato
rijos, po priežiūra National 
Advisory Commission for Aero- 
nauties. Tam tikslui kongresas 
paskirsiąs apie $10,000,000.

Chicagos miesto valdyba ir 
kiti suinteresuoti rateliai daro 
spaudimą Washingtone paskir
ti laboratoriją Chicagos mies
tui. Jie aiškina 
yra toli 
ir karo
lengva pasiekti 

' vams.

kad Chicago 
nuo Amerikos krantų, 
atvejyj, miestas nebus

priešo lėktų-



Penktad., gegužės lt, 1940 NAUJIENOS, CMcago, m.

VAKAR CHICAGOJE 
....................................................... , ...... . --------- ..-i-------------------------- ;------

G Chicagon vakar grįžo A- 
merikoj gimusi Lenkijos gy
ventoja, Marion Rewicz-Eiriilie 
Jurczak, kuri 1929 metais lai- 
ihėjo grožio konkursą ir dova
nai gavo kelionę Eiiropbn. Ten 
ji apsivedė su Lenkijos kariuo
menės kapitonu, M. Rėvvicz’u. 
PergyVėnusi sunkias dienas 
prieš Varšuvos pasidavimą vo
kiečiams, ji grįžo Amerikon 
kaipo šio krašto pilietė, o jos 
vyrą vokiečiai suėmė laike mū
šių ir Uždarė karių kalėjiihė.

. N .

• Gavusi širdies ataką na
mie krito negyva 80 metų sene
lė Mary Volimai*. Ji gyveno ad
resu 5956 S. Union avenue.

• Policija surado, kad užva
kar iš Michigan ežero ištrauk
tas žmogus buvo buvęs agentas 
Roy L. Gili, nuo 3023 Leland 
avenue. Mirties priežastis bu
vusi šeimyniniai nesutikimai ir 
finansiniai sunkumai.

• Po $5 pabaudos miesto 
teismui vakar užsimokėjo dab 
šeši “bukiai”, kurie priima pi
nigus arklių lenktynių lažy
boms.

• Illinois valstijos sinodo 
liuteronai varo agitaciją už pa
laikymą Jungtinių Valstijų nc- 
itralumo Europos kare ir prieš 
visus sumanymus kongrese leis
ti kariaujančioms šalims sko
lintis pinigų Amerikoj karo iš
laidų finansavimui. Tokios pa
skolos yra suvaržytos, bet jas 
legalizavus, paskolomis galėtų 
pasinaudoti daugiausia talki
ninkai, Anglija, Francija ir 
Olandija su Belgija.

A. f A.
MAGDALENA BLASKIS, 
gyveno 2116 W. 68th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 16 d., 12:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 57 metų 
amž., gimus' Latvijoje. Amerį- 
k®j’«* fsgyierio »&• *m^.Us.

Paliko dideliame .nubudime 
vyrą Antaną, sūnų Frank, 3 
dukteris, Josephinė, Genevie- 
ve Marš, žentą Russell, Helen 
Roberts, žentą Trevor, 3 anū
kus, seserį Pauliną,. Baltimo- 
re, Md., ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Draugijos.

Kūnas pašarvotas Joseph i 
McPhee kopi., 7131 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės • įvyks 
šeštad., gegužės 18 d., 9:30 v. 
ryto iš kopi. į Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Magdalenos Blas- 
kis giminės, draugai ir pažįs
tami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Vyras,. 
Sūnūs, Dukterys, žentai, Se
suo ir Giminės.

Laid- Dir. Joseph McPhee, 
Tel. Prospect 0777.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Yz 

DIDELIV KAUKŲ 
BARGENAI

NeatKlimta 0x0. 8x10,9x12, 9x14.11x19 
Verta nuo $7 iki $(55. I)ab:ir $3 iki $ J9 
Nauji 8x9, 8x10, 9x14. 12x18, lOVį-dS 
Vertė $24 Iki $Š0. Dabar $10 iki $44 

ir aukAčiau.
15 9x12 tikrų oriėntullij, 50 kitokių 

.literos 2x1 iki 11 >48. 10% nuolaidom 
1OOO Jardų karpetų po 50c Jard Ir aukšč. 

200 Naujas Velvet 9x12 $14.59.
300 Naujas Wllton» 0x12 $34.50.

CHECKER CLEANERS
SANDELIAI.

0208-10 S. RAGINE—Dienomis, 3 Vakarus

110 VEiKIS
} , Halis

kVietkininkas
Gėlė? Vestuvėms. Dankictams

Ifr Ve grabam*
h 331 fl 8b. Halsted Street 

Tek YARD8 7308 S

6 U. S. laivyno admiralite
tas skelbia, kad liepos ir rug
pjūčio mėnfesį Michigan ir ki
tuose Didžiuosiuose ežeruosb 
įvyks 9-to distrikto 10,000 re
zervistų oficierių ir eilinių ju
rininkų manevrai ir pratimai. 
9-to distrikto centras randasi 
Great Lakęs Navai Station sto- 
lyj ir jo viršininkas yra admi
rolas W. C. Watts.

e Chicagos pieninės tebeko
voja iiž teisę nauddti popieri
nius butelius piėiiui. Miestas nė
ra pilnai tų butelių legalizavus, 
todeh Beari Milk Coriipany ir 
Fieldcrest Daines užvakar krei
pėsi į Aukščiausį valstijos teis
mą su prašymu uždrausti Chi
cagos sveikatos departamentui 
tų butelių hAUdojimą trugflyti.

• Už narkotikų platinimą 
miesto teisėjas Weisš nuteisė 
'du chicagiečius, Wiliiani Work- 
nlan, ir Marie Mallneb. Abu ga
vo po 30 dienų kalėjime. Jie 
pardavinėjo heroiną, kuris da
bar labai brangiai parsiduoda, 
nes karas suvaržė jo importą. 
Abu nuteistieji buvo suimti ad
resu 507 Rusli Street.

@ “Eleveiterių” traukinių 
motormonas Joseph Klinger už
baigė dienos darbą, sustabdė 
traukinį Kenvvood centralinėj 
stotyj ir tuojau po to gavo šir
dies ataką ir mirė. Jis buvo 68 
metų amžiaus ir gyveno adre
su 2859 N. Keating avenue.

® Chicagos jėzuitai įsigijo 
didelius 20 kambarių rumus 
prie Chicago ir Oak Park gat
vių ir ten atidarys savo cen
trą. Jų viršininkas Chicagos 
provincijoj yra kun. William 
M. Magee.

e Chicagcs policijos depar
tamentas vakar padarė eilę per
mainų, kurios paliečia Brighton 
Parko, Stockyards, Lavvndale, 
Centralinę ir Ųesplajnes nuo
vadas. Svarbiausia permaina 
buvo pakėlimas kap. William 
Collins iš Morgan Parko į Des- 
plaines Street nuovados kapi
tonus.

$ Vakar Chicagoj lankėsi 
James Roosevelt, prezidento vy
riausias sūnūs ir jo buvęs as
meniškas sekretorius. Jis dabar 
yra filmų biznyj Hollywoddc.

Antano Jokanto 
Paminklo 
Atidarymas

Rytoj Tautiškose kapinėse 
įvyks paminklo atidarymo 

ceremonijos
Antanas Jokantas, plačiai ži

nomas Brighton Parko biznie
rius, pasihiirė prieš šešis mė
nesius ir liko palaidotas* Tau
tiškose kap nėse. Jo žmona An
tanina ant velionies kapo pa 
statė paminklą. Rytoj, 2 vai. 
po pietų, įvyks to paminklo 
atidarymas. Atidarymo cere
monijose dalyvaus K. Augus
tas, kvartetas ir t. t.

Ve’iomės žmona Antanina 
prašo gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti Tautiškose 
kap nėse paminklo atidarymo 
ceremonijdse, o vėliau užsukti 
į namus (3934 S. /Rockwell st.) 
užkandžių.

Gegužes Mėnesio 
Šalčiai —

kurie vakar ir užvakar pur
tė chicagiečius šiandien pasi
baigsią. pro biuro apskaičiavi
mo, vakar diena buvo šalčiau
sia gegužės diena Chicagoj nuo 
1888 metą. Temperatūra vienu 
laiku tesiekė 36 laipsnius, bet 
į vakarą pakilo iki 50. laip. • •

šiandien, rytoj ir sekmadie
ni. sako dro biuras, bus žymiai 
šilčau.

Vakar, beje, vietomis net 
snigo.

Suėmė Du Dėl “Hit 
and-Run* Auto. 
Nelaimės

1 Auloirti. miriyfe Chicagoj ir 
apylinkėj

• CihcagOs policija vakrir 
suėmė dti chicagiečius ir abu 
apkaltino pabėgimu iš automo
bilių nelaimių vielų;

25 įlietų Walter Caiining/ 
nuo 810 Soiith Oakley Bulva
ras, yra kaltinamas užinbšhnu 
žmogaus prie Racirie ir Monroe 
gatvių. j

Antrasis vairuotojas, Joseph 
Chcrby, nuo 2836 Milwaukeė 
avenue, taipgi yra kaltinamas 
užmušim u žmogaus prie Fullėr- 
ton ir Pulaski Road; Kaip Vie
nas, taip antras buk nesustoję 
paimti užmuštųjų ligoninėn, 
nors gal jie dar buvę gyvi ir 
su greita pagalba butų išgelbė
ti nuo mirties.

Pirmoj nelaimėj žuvo 34 me
tų Herbert Hill, nuo 919 W. 
Madison Street, o antroj, 71 
metų senelis, Christ Clemen- 
sen, 2320 N. Karlov avenue.

Kitos Nelaimės
© Su motorcikliu įvažiavęs 

į šaligatvį prie 75 East 31 st 
st., užsimušė 38 metų Theo- 
dore Carpenter. Gyveno adresu 
12 East 56 th st.

$ Prie Monroe ir Throop 
automobilis sunkiai sužeidė 45 
metų chicagietį Howard Hig- 
gins, nuo 6514 S. Oakley avė.

Garsiu Hull House
C*

Rūmų Aukso
Jubiliejus
Daug Gere- Pridarė Lietuviams

Vakar garsi Chicagos labda
rybės įstaigą, Hull House, pra
dėjo švęsti savo gyvavimo auk
sinį jubiliejų. Iškilmės užtruks 
dešimts dienų, ir jose dalyvaus 
daugybe garsių žmonių: Nęw 
Yorko meras LaGuardia^ Ge
neral Electric prezidentas Ge- 
rard Swope, Chicagos univer
siteto prezidentas R. M. Hut- 
chins, ir daug kitų.

ateiviams , lietuVaitč, p.
Ji užima atsako-

Lygoj, kuri rūpinasi at-

Šitoj įstaigoj tarnauja ir yra 
suteikusi daug pagalbos lietu
viams 
Jerry.
mingą vietą. Irhinigrants Pro- 
teetive
eivių likimu.

šitoj įstaigoj taipgi keli žy
mus lietuviai studentai praei
tyje buvo gavę prieglaudą ir 
gyveno per keliolika mėtų. Tais 
laikais tų jaunų lietuvių tarp'e 
gyveno ir garsus išradėjas, 
elektros genijus, Steinmetz’as.

Hull House rūmų steigėjos 
buvo Jane Addams ir jos drau
ge, Eilėn Gatės *Starr. šias dvi 
garbingas moteris ir įstaigą 
lietuviai visuomet turėtų at
siminti su dėkingumu.

NAUJIENV-ACME Telephoto
VOKIEČIŲ ARMIJA “ANT RATŲ“ BELGIJOJE.

Naudoja Vokiečių 
Propagandų Prieš 
Vokiečius

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas pri
eina prie vandens kranto, $1250.00 
—mažas įmokėjimas, namas užbai
gtas su cellotex. Geras žuvavimas 
ir maudymosi; 40 mylių nuo Chi
cagos. Rašykite 1739 So. Halsted 
St. Box 2.

Viepė Chicagos radio stotis, 
jališdairia chicagiėčių pfielan- 
kuiii^ talkininkams, panašą at
spindį duoda savo programams. 
ji sugrilVdjo štai kokį dalyką.

Pagavusi Vokietijos triimpų 
bdrigą Stotį, transiiUdjėiičią 
pfopa^rihdihį pro^rriihąį dah- 
giaiisia taip vadihamaš ‘‘ži
nias“, ši radio stotis jas per
transliuoja > savo klausytojams 
Chicagoj. Pasiklausius tų vo
kiškų propagandos “žinių“, pa
sirodo, kad anglai ir franeuzai 
Amerikoj negali reikalauti ge
resnės propagandos srivo pusei. 
Tų žinių turinys, vokiečio uan- 
auhscrio“ vhrtojaihi žodžiai iv 
išsirėiškiiriai apie talkininkus 
yra tokid pobūdžio, kad tegali 
sukelti pasipiktinimą tarp be- 

tarp 
klau-tai k i n i ūkams p viela n kių 

sytojų.

“Lord Haw Haw”
ang- 
Lord

Tas “anaunscris”, kurį 
lai yra praminę vardu 1 
Haw llaw“, vartoja tiesiog gat
vinius žodžius ir tiek užgau- 

žmonių jausmus, kad jie no
voms bendroms pradeda pritar
ti talkininkams, jeigu ir jaučia, 
kad anglai su frarieuzais nėra 
“angelai“ ir kad kaltę už ka
rą negalima vien ant Hitlerio 
pečių suversti.

Stotis, kuri daro šitas vokie
čių trumpų bangų stoties pro
gramų transliacijas yra WGN. 
Kitos transliacijos iš Europos

Kitos Chjpagos radio stotys, 
kaip WBBM, WENR, WMAQ 
ir VVCFL kasdien daro savo
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specialių korespondentų Euro
poj pranešimų transliacijas iš 
įvairių Europos sostinių. Jos 
paprastai yra labai įdomios, 
nors ir cenzorių apkarpytos ir 
sušvelnintos.

WBBM tokias transliacijas 
daro kasdien reguliariu laikų: 
apie 7 valandą ryto ir 4:45 pd 
pietų. Keliose tokiose translia
cijose Chicagoj buvo galima 
girdėti Paryžiuje kaukiančias 
sirenas, kurios perspėja gyven
toj ris apie vpkiečių bombanešių 
puolimą ant miesto.

Pienas Vaikams 
Ūž Centą

Chicagos Miesto valdyba, 
ūkininkai, pienines ir pieno iš- 
vežiotojų Unija patiekė ūkio 
departamentui pasiūlymą par
davinėti pieną už centą puš- 
pantę neturtingiems vaikams, 
kurie lanko pradines mokyk
las.

Dabar už pieną vaikai tose 
mokyklose moka 3 centus.

HELP WANTED—FEMALE I
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie šilkinių suknelių, geras 
mokestis, nuolatinis darbas, Ray 
Gatment, 1550 Mihvaukee Avė., 2 
aukštas.

George GuzevichChicagos stotys darri dažna 
transliacijas iš Europos

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui—būti. Kreiptis 
į Mr. Pozin/ 3351 So. Halsted St.

JAUNA MERGINA BENDRAM 
ruošos darbui, be virimo ir skal
bimo, 4939 No. Sawyer. Tel. Keys- 
tone 6563.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie single needle mašinų, 
medvilninėms plaunamoms sukne
lėms siūti, kreiptis 4:30 iki 6:00. 

EATON CARLSON CO.
1725 W. North Avė.

IEŠKAU SUNAUS George Gu- 
zevich-Guze, kuris balandžio 6 d., 
1937 metais išėjo iš namų ir negrį
žo ir jokios žinios apie jį negavau. 
Jis yra 5 pėdų 6*/2 colių aukščio, 
sveria apie 140 svarų.

Jeigu kas pažįstate arba kur su
tikote ar matėte, labai prašau pra
nešti jo antrašu, už ką busiu labai 
dėkinga arba jis pats lai atsišaukia.

K. GUZEVICH, 
4030 So. Artesian Avenue, 

CHICAGO, ILL.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

VIENAS GRAŽIAI fomišiuotas 
kambarys vyrui ar vedusiai porai. 
Privati šeima, suaugę. 7006 South 
Talman Avė.

1 KAMBARYS, KARŠTAS van
duo maudymuisi, netoli gatvekario 
linės, ūkės oras, prie vienos ypatos. 
Box 2353, 1739 South Halsted St.

SUSIRINKIMAI
AMĘRIKOS LIETUVIŲ PIL. 

POL. ir PĄŠ. klubo 12 wardo na
rių mėn. susirinkimas įvyks sek., 
gegužės 19 d., Hollywood svet.,
2417 W. 43rd st. 1 vai. popiet.

—Paul J. Petraitis, sekr.

“Pilietybes
Dienai

Sekmadienį Chičagoj bus 
Švenčiama “Pilietybės Diena”, 
kurios proga nauji piliečiai bus 
prisaikinti, taipgi kiti ateiviai 
bus raginami, kalbomis, muzi
kaliais programais, etc., išsi
imti pilietybę, prie pirmos pro
gos.

Chicagoj iškilmėms vadovaus 
Fred J. Schlotfeldt, imigraci
jos biuro viršininkas.

Iš Lietuvos
KAUNAS.—Maskvos “Tass” 

praneša, kad centrine mišri So
vietų Sąjungos ir Lietuvos sie
nai nustatyti komisija prane
ša, kad šių metų kovo mėnesį 
buvo baigta nužymėti Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos siena ben
dro 370 kilometrų ilgumo. Bu
vo nustatyti 609 punktai ir 
įkalta 1,218 sienos stulpai. To
pografinis naujosios sienos nu
sistatymas jau galutinai baig
tas.

REIKALINGOS MOTERYS sku
durams Skirstyti, patyrusios. 
ADVANCE IRON and METAL CO.

1144 So. Fairfield Avė.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui, paprastas i virimas, savas kam
barys, geras mokestis. Berman, 
4551 No. Central Park, Tel. Irving 
8230.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, 2 suaugę, prižiūrėti kūdikį, 
nereikia skalbti, savas kambarys ir 
vana, $8 iki $10. Tel. Bittersweet 
7574.

PUIKI VIETA MERGINAI, ben
dra namų ruoša, savas kambarys, 
1215 Forest Avė., Oak Park, Tel. 
Euclid 9365J po 4 vai. popiet.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, virti, nereiks skalbti, su
augę, eiti. 4300 Marine Dr., apart
mentas 503, Buckingham 6167.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina, tarpe 35-45 metų, darbas De- 
ncatesų krautuvėj, labai lengvas; 
nemokančią išmokysiu. Esu pavie
nis, reikalinga pagelbininkė, dar
bas ant visados. Kurios turi šeimy
nas ar vedusios ne atsiliepkite, 
priduokit antrašą ir telefoną dėl 
platesnių informacijų. 1739 South 
Halsted St., Box 2352.

RE1KAL1NGA MOTERIS prižiū
rėti 4 berniuką. Kambarys ir val
gis, mokestis pagal sutartį 1710 W. Kedzie, kampinis namas, 2 apart., 
99th St. Cedarcrest 6486.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną nejaunesnis kaip 45 metų. 
Pavienis. Turi turėti liudymus. At
sišaukite po 6 vakare. 1250 West 
Madison.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

GERA PROGA DĖL bučeriauS, 
renduoti storą, su visais įtaisy
mais dėl bučernės ir grosernės, pi
giai 2601 St. Charles Road, Bel- 
wood, III. Kreipkitės užpakalį — 
klauskite Nance.

RENDAI KRAUTUVĖ IR 5 kam
bariai, pigiai, taipgi skėlos, fikče- 
riai grosernės bizniui, niekad nėra 
buvusi tuščia per 25 metus. 4522 So. 
Honore St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CliANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS su 16 
kambarių ruiminghouse, arba mai
nysiu, kas ką turite. 2113 South 
Halsted St.

RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmogui. 
Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2259 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas. Atsišaukti Canal 
6369.

GROŽIO SALIONAS, SOUTH 
Sidėj, pereinamas kampas, 6 booths 
$250, $100 pinigais, likusią leng
vais terminais, Normai 6023.

SAVININKĖ PRIVERSTA PAR
DUOTI Beauty Shop pigiai. Teisin
gas pasiūlymas bus priimtas. Geras 
biznis. Dėl platesnių žinių šaukite 
YARDS 2463 nuo 1—3 popiet.
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FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
80 AKRŲ FARMAk Phillips, Wis.; 

2 gyvulių, visos masinos, 30 akrų 
dirbamos, likusi ganykla ir med
žiai. 5 kambarių namas ir kiti geri 
budinkai. Parduosiu arba mainysiu 
į miesto namą. Rašykite JOHN 
KOVALIK, 6240 So. Kedzie Avė. 
Tel. Hemlock 2437.

40 AKERIŲ FARMA su triobo- PETERIS BROS. & CO 
mis, gera žemė, prie gero kelio, 1 £47 TV 47fR StrPPt 
Michigan valstijoj, Lietuvių kolo- O ICC
nijoj. Parduosiu pigiai. J. GUDE
LIS, 3341 Evergreen Avė.

111-TA IR SPAULDING, gra
žus namas, 11 metų senumo, krau
tuvė, 5 kambarių flatas, karštu 
vandeniu šildomas, lotas 90x137— 
$6,000—arba mainyti į 2 ar 3 fla
tus. MR. MEDOKĄ, Stevvart 3601 
8110 So. Ashland Avė.

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas su 

valgykla ir tavern bizniu, namas 
ant 2 lotų, 50x125, 5 kambariai 
viršuj. Biznis senas. Randasi prie 
kryžkelio.

Pardavimui 2 tnurinės cottage, 
po 6 kambarius. Viskas moderniš
kai įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 lotų, su 
visais įrengimais.

Išparduodu paminklus, nes žemė 
reikalinga. Parduodu pigiau negu 
kainavo. Kainos nuo $15 ir aukš
čiau.

MRS. A. BITTIN 
3958 W. lllth St. Tel. Beverly 0005

PARSIDUODA PRIVATIŠKAS 
EŽERAS arti Montello, Wis. Apie 
27 mylios nuo Delis, Wis. ir apie 
55 mylios nuo Madison, Wis. Žemė 
ir ežeras sudaro apie 107 akerius. 
Parduosiu už $6000. Mokėsiu ko
misą agentams. Rašykit: E. H. 
WUNDEKLICH, Joliet, III.

2

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250. Po 
flatus nuo $3000.
A. C. ERICKSON, State 3800

6152 S. FAIRFIELD. $7700.00, 6 
kambarių, pirmam aukšte; 4 ir 3 
kambarių apartmentas antram' auk
šte, garu šildomi, 2 karų garažas, 
šaukti Victory 3669 Mr. Gerlich.

PILNA KAINA $8700.00, arti' 59 

6—6, 2 karų mūrinis garažas, užda
ri porčiai, lotas 37x125. Victory 
3669 Mr. Gerlich.

APLEISDAMAS MIESTĄ par
duoda savo namą prie Homan Ave
nue, arti 53 gatvės. Didelis barge- 
nas, šaukti Berkshire 6681.

PARSIDUODA MEDINIS NA
MAS, du po keturis kambarius, 
pečium apšildomas. ADAM BU- 
KAUSKI, 4058 So. Campbell Avė.

MARQUETTE PARKE 2 pagyve
nimų 5 ir 3 kambariai, apšildomas, 
visi įtaisymai, randasi ant Artesian 
Avė. netoli 71 gat., kaina $3650.

2 flatų mūrinis po 6 kambarius 
apšildomas, kaina $6500.

Turime visokių kitokių bargenų 
ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713.

BUILDING MATERLAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga,’ rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—-3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

SOIL—FOR SALE 
J uodzeriiis—Pardavimui

Tel. OAK LAWN 193—J-L 
STANLEY GAVCUS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III. ♦

financjs and lOanš 
Finansai Ir Paskolos

PIRMIEJI MORGIČIAI. Parsi
duoda ant tikrai saugios nuosavy
bės. $1060 iki $5,000 5% iki 6% 
palūkanų. Tel. CENTRAL 5225.

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LČAN 
ASSOCIĄT1ON OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
ŲANAL &8«7

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

2-ras aukštus.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat)



Pėnktad., gegužės 17, 1940

Laiškas Iš Dūkšto (Švenčionėliuose)
Atvažiavęs namo ir ten ra-
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(žemiau seka įdomus laiškas nuo 

X^^-nrXi°ehlUee: visus apsiverkusius, bet
čiai pp. S.. Veličkos, 4119 South manęs neverkė.
Ashland avenue. Laiško rašytojas 
buvo pašauktas Lenkijos kariuo
menėn, kai kilo karas su Vokietija, 
ir jis aprašo ką fronte patyrė. P-as 
K. Velička yra chicagiečių pp. Ve
ličkų giminaitis).

NAUJIENOS, Chicago, III

REKOMENDUOJA JAUNA LIETUVI POLI 
CISTĄ PREMIJAI UŽ PRASI TARNYBOJ 
William Philiips-Pilipąvičius; Vieną Pre 

miją Jau Gavo
Chicagos policijos departa

mentas suteikė didelę garbę 
jaunam lietuviui pol cistui, ie- 
komenduodamas jį aukštai pre
mijai už drąsą parodytą tarny
boj.

Rekomenduojamasis yra Wdl- 
iam Phillips-Pflipavičius b 
Hyde Park nuovados. Vieną 
premiją jisai 3au gavo balan
džio mėnesį, 1939 metais. Dien
raštis “Tribūne”, kuris kasmet 
pagerbia pasižymėjusius policis- 
tus, suteikė pol. Pilipavičiui 
“Tribūne Hero Award” dovaną 
su $100 pinig niu honoraru.

Dabar policijos, departamen
to specialis komitetas dekoinen- 
davo Civilės Tarnybos komisi- 
jai paskirti Pilipavičiui garsų 
Lambert Tree auksinį medalių. 
Rekomendacijos komiteto pir
mininku yra kapitonas John 
Prendergast, Chicagos unifor
muotos policijos viršininkas.

Suardė Apiplėšimą Lietuvio 
įstaigoj.

Žygis už kurį jaunasis lietu
vis yra pagerbiamas įvyko štai 
kaip. Balandžio 19 d., 1939 p. 
Pilipavičius dar nebuvo regulia- 
ris departamento tarnautojas. 
Buvo priimtas laikinai, kaip ir 
išbandymui. Tą vakarą užbaigęs 
tarnybą, jisai važiavo namo. 
Praeidamas pro lietuvio J. Bra
zio užlaikomą alinę, adresu 
1124 West (>9th street (ji ran
dasi sale p. Pilipavičiaus buto), 
jis pastebėjo, kad viduj vyksta 
apiplėšimas. Savininką ir viduj 
buvusius kostumerius buvo už
puolę trys jauni piktadariai.

Ilgai negalvodamas p. Pi lipa-

ję piktadariai ėmė šaudyti, ir

PA VASARINIS
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Plieno Konvencija 
Pritaria Trečiam 
Terminui
Šauks Kitą Konvenciją Gegu

žės 14, 1942 Metais.

C. I. O. Plieno Darbininkų 
. (Steel VVorkers Organizing 

Committee) jau baigia savo 
konvenciją Chicagoj, atlikusi 
visus svarbesnius reikalus.

Konvencija svarstė trečio ter
mino Rooseveltui klausimą ir 
priėjo išvados, kad dabar dar 
indorsavimo nepriims, nes pre
zidentas nėra pasakęs, kad nori 
trečio termino.

Bet kaip tik jis paskelbs, kad 
vėl kandidatuoja, tai viršinin
kai yra įgalioti pareikšti unijos 
pritarimą jo kandidatūrai.

Konvencija taipgi nutarė su
vienyti S.W.().C. su Amalgama- 
ted Association of Iron, Steel 
and Tin Workers unija ir gegu
žės 14 d., 1942 sušaukti bendrą 
abiejų grupių konvenciją ir ten 
priimti konstituciją ir išrinkti 
viršininkus.

Surinko 13 Milionų 
Dolerių Mokesčiais 

Laikas Pasibaigia Birž.!
Apskričio iždas skelbia, kad 

namų savininkai jau sumokėjo 
$13,034,440 1939 metų real-estą- 
te taksais. Dauguma savininkų 
juos moka po protestu.

(Savininkai, kurie nori mo
kesčius protestuoti, gali tai pa
daryti “Naujienų” raštinėj, nuo 
8 vai. ryto iki 8 vakare.

Reikia pastebėti, kad pirmų 
dalis mokesčių turi būti pilnai 
sumokėta nežiūrint ar jie pro
testuojami ar ne. Tai reikia pa
daryti prieš birželio 1 d. Po tos 
dienos teks mokėti pabaudą už 
suvėlavimą.)

trys buvo apsiginklavę. Kulkos 
zvimbė jam apiė ausis, bet Pili
pavičius nenusigando. Vieną 
piktadarį parmušė kumščio 
smūgiu, kitą mirtinai pašovė, o 
trečiasis su parmuštuoju pabė
go, bet netrukti^ abu buvo su
imti.

P-as Pilipavičius yra 31 metų 
amžiaus, vedęs, ir rodos turi ir 
šeimynos. Jis dabar yra pasto
viai priskirtas prie Hyde Park 
nuovados.

Lambert Tree premiją 
drąsą įsteigė miręs garsus 
cagos advokatas tuo pačiu 
du, kuris premijai finansuoti 
paliko stambią dalį savo turto.

Rekomendacijos komitetas

už
Chi-
var-

Komisijai suteikti pagyrimus už 
drąsą devyniems kitiems Chica
gos pojieistams. Bet aukso me
dalius tik vienas, ir jį skiria 
jaunam lietuviui, 
V • • f
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naUJIENŲ-ACME Telepboto
Prancūzų tankas, kurį vokiečiai sakosi užgriebę kažkur Belgijoje.

Reikalauja $500,000 
Iš Unijos

Už nuostolius, kuriuos ji tu
rėjo pakelti dėl streiko, Auro
ros Wqstern-Austin Co., pa
traukė teisman Amerikos Dar-

Rs.’bo Federaciją ir reikalauja
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$500,000 atlyginimo.
Firma skelbia, kad dėl strei

ko ji prarado 'visą biznį, be to, 
paseno visi d-rbtuvės įrengi
mai. Ji gamina įnagius keliams 
tiesti.

Apie mėnesį, . atgal ,Chicago 
Association of Pattern Makers 
paskelbė streiką, reikaįaudama 
kontrakto.

NAUJIENŲ O.

PIKNIKASMr

— ĮVYKS —

Gegužės 26, 1940 fe ' '
LIBERTY GROVE

WIĮjL0W SPRINGS, ILLINOIS
■•te ’•i te ’

Kad pasiekti Liberty Grove, reikia važiuoti
Archer Ayenue—4A keliu iki Willow Springs; 
kelio. Šiuo keliu pasukti j šiaurę ir, pavažiavęs 
apie pusę mylios, privažiuosi kelią po kairei, 
kuriuo ir privažiuosi darža.
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Waldheim kapinėse šiandien 
bus palaidota garsi anarchiste 
Emma Goldman, mirusi Toron
te, Canadoj pereita antradienį. 
Laidotuves prasidės apie 1-mų 
po pietų iš koplyčios adresu 
3654 W. Roosevelt Road.

Laidotuves finansuoja, kaip
’dęs važiuoju namo.
Varnu kaimo visos 

teko girdėti, Amerikos laisva- moterys verkdamos* savo vy- 
maniai.

KAIP LIETUVIAMS TEKO Už LENKIJĄ 
KARIAUTI SU VOKIEČIAIS

Tai buvo . rugpiučio 24 d. 
Gražus buvo rytas. Dangus 
blaivus, saulė gražiai švietė. 
Aš tada dirbau Zusinių kai
me. Apie 8 valandą ryto, žiū
riu, ant dviračio mano brolis 
Juozukas atvažiuoja visas iš- 

atvažiavo.
sušukau

su kokia nelaime
Sakyk, kas atsitiko, 
nerimaudamas.

‘ Visiems Kaniūkų 
rains reikia išvažiuoti j karą, 
visi pašaukimus gavo, tik tau 
dar nėra!” jis patsakė uždu-

kaimo vy-

A

A, 
\ tetete?
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Apsirengiau 
įgeresniais drabužiais ir nuva
žiavau į Dūkšto miestelį pa
žiūrėti kas karan važiuoja. 
Antrą po pietų traukinys išė
jo į Vilnių. Daug kas važiavo, 
šimtai važiavo. Visi buvo nu
siminę, nes žinojo kur va
žiuoja. Motęrys su ašaromis 
lydėjo. Tame traukinyje ir 
mano astuoni geri draugai iš
važiavo: Bernardas ir Petras 
Veličkai, Antanas ir Vincas 
čekauskai, Antanas ir Myko
las ir Leonas šilkeliai ir Anta
nas Padėjimas.

Kur tik nepasisuksi, visur 
nusiminimas, liūdesys. Niekas 
dirbti nenorėjo, nesinorėjo 
dirbti ir man. Tik laukiau 
kada ir mane pašauks.

Vakare, kai. atvažiavo mobi
lizuojami iš Breslavo ir Tur- 
montų, tai ir į traukinį netil
po. Taip ir prabėgo beveik sa
vaitė.

30 rugpiučio išgirdau garsiai 
šaukiantį radijo Dūkšte, bet 
negalėjau suprasti ir nebuvo 
kaip nuvažiuoti. Atsiguliau, 
žinodamas, kad kas nors į- 
vyks. Apie 12-tą išgirdau, kad 
barškina langą netoli mano 
lovos. Atsikėlęs, žiūriu, šalty- 
šius. Ak, kad jį..., ir žino kur 
miegu. Jis man pranešė ko ne
rimaudamas laukiau. Atėjo 
laikas ir man važiuoti. Po to 
negalėjau užmigti.

Rytmetį, motina ^pratarusi 
žodį apsiverkusi klausė ką 
man surasti valgyti, bet apie 
tai nesinorėjo galvoti, gerklėn 
kąsnis nelindo. •

Atsisveikinant ir aš neišlai
kiau. Visi raudojo, prisidėjau 
ir aš. Nuėjęs pievon atsigrę
žęs pažiurėjau į savo namus, 
ir pasakiau jiems sudiev. Ma
tydamas visur liūdesį band
žiau pajuokauti, užtraukiau 
“Siuntė Mane Motinėlė”, bet 
daina nenorėjo skambėti.

Ir Bilieto Nereikia...

Dūkšte radau daug draugų. 
Perone buvo didelis judėji
mas, nes traukinys jau artino
si. Aš nusiminusius jaunikai
čius ir palydovus visaip ra
minau, juokus krėčiau Kai 
traukinys sustojo, tai atsisė
dom pirmos klasės vagonan 
mes trys draugai, Jonas Šarka 
ir Petrukas šarka, ir aš, nes 
mes trys turėjom važiuoti į vie
ną vietą, 85-tą pėstininkų pul-

Atsisukęs j palydovus juo
kaudamas pasakiau, ot atėjo 
laikai, kad apdriskę ir basi, o 
važiuojam pirmos klasės trau
kiniu ir net nereikia nei bi
lieto. Vieni nusijuokė, o kiti 
kvailiu pavadino, “Važiuoja 
ant smerties ir dar durnus ka- 
valkus krečia.”

Traukiniui pradėjus .judėti, 
per langų sušukome, “Sudie, 
sudie, lai gyvuoja Lietuva!”

Taip išvažiavom karan, už 
Lenkiją kariauti...

(Tęsinys rytoj)

Norėjo, Bet 
Nepasisekė , 
“Grįžti Namo”

17 metų chicagielč Nora 
Braun, 16020 Loomis street, iš 
Harvey, tarnavo Baltimore, Ma- 
ryland valstijoj, už tarnaitę. Ke
letą dienų atgal ji pareiškė šei
mininkei, kad nori grįžti na
mo, sėdo į autobusą ir išvažia-

Bet nebuvo jai lemta namus 
pasiekti. Nespėjo ji išlipti iš au
tobuso, kaip Chicagos stotyj 
prisistatė du detektyvai ir ją 
suėmė. Pasirodo, kad mergina 
pasivogė nuo Šeimininkės $2,009 
vfertės brangenybių ir $50 pini
gais.




